
 

 

 

 

5/1  جاهای خالی را تکمیل کنید. 

 در مقابل تهاجم............... گفته می شود. الف(به هرگونه آمادگی

ایران به رهبری ................. که از سال ............... آغاز شده بود، ب(قیام بزرگ مردم با ایمان و غیور 

 سال بسیار گسترده شد. 51پس از 
 

 

5/1  )جمله نادرست را تصحیح نمایید(درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. 

 غلط        صحیح                     الف(ریشه و سرچشمه امنیت، ایمان به خدا است.

 غلط        صحیح  ب(خرمشهر مظهر پایداری و مقاومت مردم ایران در دوران دفاع مقدس شد.

  دستور تشکیل بسیج را صادر فرمودند.5317آذر1ج(امام خمینی)قدس سره( در تاریخ

 غلط        صحیح 
 

 

 گزینه درست را مشخص کنید. 1

 چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد؟ نبرد خشن و مسلحانه ای که بین دو یا-5

 د(هدف                ج(خطر                ب(دفاع                  الف(جنگ
 

 "تیراندازی، شنا و اسب سواری را به فرزندان خود بیاموزید"این سخن از کیست؟ -2

 فاطمه)ع( حضرتد(    ج(امام حسین)ع(      ب(حضرت محمد)ص(       لف(امام علی)ع(ا
 

 

 انواع تهدید را نام ببرید. با ذکر مثال 2

 

 

5/0   انواع دفاع را نام ببرید. 

 فعالیت های بسیج بعد از دوران دفاع مقدس را نام ببرید.)چهار مورد( 2

 

 

 چرا دوران هشت سال جنگ تحمیلی را دفاع مقدس می دانیم؟ 2
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 داشتند؟)سه مورد( زنان در دفاع مقدس چه نقش هایی

 با آرزوی موفقیت ، سالمتی و عزت شما عزیزان آینده ساز میهن اسالمی

 انم و انم خانوادگی:

انم پدر:  

:شماره دانش آموزی   

 اداره آموزش و پرورش شهرستان شوش دانیال )ع(

دانشسرای دبیرستان غیردولتی   

نهمپایه  دفاعی  آمادکیان  نوبت اول درس امتح  

22/51/5011تاریخ:  

دقیقه01مدت امتحان:  

صبح2ساعت شروع:  

 ردیف ســــــــــــــــــــــــــواالت  بارم

مقام معظم رهبری       .خـمـیـنی در هیچ جای جهان شناخته شده نیستایـن انـقـالب بـی نـام   
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5/1  جاهای خالی را تکمیل کنید. 

 گفته می شود. آمادگی دفاعیدر مقابل تهاجم الف(به هرگونه آمادگی 

که از سال  امام خمینی)قدس سره(ب(قیام بزرگ مردم با ایمان و غیور ایران به رهبری 

 سال بسیار گسترده شد. 51آغاز شده بود، پس از 1431
 

 

5/1  )جمله نادرست را تصحیح نمایید(درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. 

 غلط         صحیح                           الف(ریشه و سرچشمه امنیت، ایمان به خدا است.

 غلط       صحیح مقدس شد.   ب(خرمشهر مظهر پایداری و مقاومت مردم ایران در دوران دفاع

  دستور تشکیل بسیج را صادر فرمودند.5317آذر1ج(امام خمینی)قدس سره( در تاریخ

 5311آذر  1در تاریخ    غلط          صحیح 
 

 

 گزینه درست را مشخص کنید. 1

 نبرد خشن و مسلحانه ای که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد؟-5

 د(هدف                ج(خطر                ب(دفاع                 الف(جنگ
 

 "تیراندازی، شنا و اسب سواری را به فرزندان خود بیاموزید"این سخن از کیست؟ -2

 حضرت فاطمه)ع(د(       ج(امام حسین)ع(      ب(حضرت محمد)ص(      ع(علی)لف(امام ا
 

 

 انواع تهدید را نام ببرید. با ذکر مثال 2

 طبیعی مانند:سیل و زلزله و توفان

 انسانی مانند:جنگ

 

5/0   انواع دفاع را نام ببرید. 

 الف(دفاع غریزی      ب(دفاع آگاهانه

 

 

 

 

 انم و انم خانوادگی:

انم پدر:  

:شماره دانش آموزی   

 اداره آموزش و پرورش شهرستان شوش دانیال )ع(

دانش سرایدبیرستان غیردولتی   

نهمپایه  دفاعی آمادکیان  نوبت اول درس امتح  

21/51/5011تاریخ:  

دقیقه01مدت امتحان:  

صبح1ساعت شروع:  

 ردیف ســــــــــــــــــــــــــواالت  بارم

مقام معظم رهبری       .خـمـیـنی در هیچ جای جهان شناخته شده نیستایـن انـقـالب بـی نـام   

https://hamyar.in/ همیار



 بسیج بعد از دوران دفاع مقدس را نام ببرید.)چهار مورد(فعالیت های  2

 تعلیم و تربیت جوانان مومن ، انقالبی و کوشا -1

 حمایت از پیشرفت های علمی، پزوهشی و فناوری-2

 خدمات اجتماعی و محرومیت زدایی-4

 فضای مجازی و رسانه -6دفاعی و امنیتی        -5فرهنگی و هنری                -3

 ورزشی -8اقتصادی و سازندگی                -7
 

 

 چرا دوران هشت سال جنگ تحمیلی را دفاع مقدس می دانیم؟ 2

 استقامت دربرابر ظالمان برای اطاعت از فرمان خداوند با تبعیت از والیت فقیه-1

 مقاومت به منظور حفظ دین ، قرآن و انقالب اسالمی-2

 ارضی کشوردفاع برای حفظ استقالل و تمامیت -4

 ایستادگی برای دفع تجاوز دشمن و رسیدن به صلح و امنیت -3
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 زنان در دفاع مقدس چه نقش هایی داشتند؟)سه مورد(

پشتیبانی جنگ)رساندن وسایل و ادوات جنگی به رزمندگان ، رساندن آب و مواد غذایی به  -1

 رزمندگان

بهداشت و درمان ، درمان مجروحان جنگ و انتقال آنها به پشت جبهه و مراقبت از آنها ، -2

 تهیه و تدراک دارو، لباس و سایر امکانات 

 حضور مستقیم در صحنه نبرد -4

 حمایت از ایثارگران -3

 با آرزوی موفقیت ، سالمتی و عزت شما عزیزان آینده ساز میهن اسالمی
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