
 

 

 ردیف سواالت بارم

 زینه ای سواالت چند گالف (  1

  ؟آثار تهاجم نظامی می باشد وکدام یک از موارد زیر جز -1

        هاروپاشی خانوادهب(                       شیوع مواد مخدر الف (

          فساد اخالقی د(                             تلفات انسانی ج(     
 

  .آموخته اند..............و .............ملت ما درس عزت و آزادگی را از  -2

            یکتاپرستی  -پیامبران الهی ب(           قیام عاشورا-تب امام حسین مکالف( 

    به پیروی از اسالم-شهدا    د(                            زورگویان -ملتهای ظالم ج( 

 

 ؟ء خطرات طبیعی محسوب نمی شوندوام یک از موارد زیر جزکد -3

         فضای مجازی ب(                      جنگ الف( 

        ماهواره ها د(                 خشکسالی ج(   

 

 ؟زندگی نامه کدام یک از زنان قهرمان می باشد« دختری که کنار شط »کتاب  -4

      مریم فرهانیان ب(                    زینب کمایی الف( 

   سیده زهرا حسینی د(              رضیه حدید چیج(  
 

1 

5/1  با عبارت مناسب پر کنید جاهای خالی را ب( 

  .....بود.......یکی از فرماندهان شجاع در مقابل رژیم صدام در خرمشهر به شهادت رسید ....... -1

  ......است.........ریشه و سرچشمه امنیت در ...... -2

 رسد.... شما ن.............. باشید تا آسیبی به...............امام خمینی ره : پشتیبان......  -3

 اند. تشکیل شده ................ و................یروهای مردم چین از قشر....ن -4

2 

 ج( درست و نادرست بودن هر گزینه را مشخص کنید 1

 نادرست                 درست                  دفاع آگاهانه مختص انسان است -1

 نادرست                 درست              آزاد شد 13۶۰خرمشهر در مهرماه  -2

 نادرست            درست      بوط به ناامنی های داخلی می باشدتحریم های اقتصادی مر -3

 نادرست           درست                      هدف کلی تهدید برهم زدن شرایط مطلوب است -4

3 

2از  1صفحه   

 نام و نام خانوادگی :

آمادگی دفاعی  نام درس :  

.... پایه : نهم   

4/ 2:تعداد صفحه  و سوال  

 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان 

زاهدان ناحیه یکآموزش و پرورش اداره ی   

ام البنین هیئت امنایی دخترانهدبیرستان   

  دوره اول متوسطه

2۰14/1۰14سال تحصیلی  پایان ترم اولآزمون   

 

1۰/14۰1امتحان:  / تاریخ   

دقیقه ۰۶مدت امتحان:  

 ساعت امتحان:    

عارفیمهری  خانم  طراح :   
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 4 د( به سواالت زیر پاسخ دهید

5/۰  آمادگی دفاعی را تعریف کنید-1 

 نام دو تن از مبارزان دوران پهلوی را بنویسید-2 1

 تهدید نرم را تعریف کنید-3 1

5/1  برای دشمنی با جمهوری اسالمی را بنویسید از فعالیت های آمریکاسه مورد -4 

 

5/1  (سه مورد)ویژگی های یک بسیجی را بنویسید -5 

 (دو مورد)زنان در دوران مقدس از چه راه هایی از اسالم و انقالب دفاع کردند -۶ 1

 

 دامنیت سیاسی را تعریف کنی-7 1

 روش معرفی تهاجم فرهنگی و تهاجم نظامی چگونه است-8 1

جمع 

 بارم

12 

عدد: با کتبی نمره                                            نام و نام مصحح:  

 نمره کتبی با حروف:

 نمره عملی:

2از  2صفحه   

 «با توکل به خدا موفق باشید»

 تاریخ و امضا

https://hamyar.in/ همیار



 

 ردیف پاسخنامه بارم

 سواالت چند گزینه ای الف (  1

 ب-4                           ج -3                         ب-2                   ج -1

1 

5/1  جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنیدب(  

 کارگران و کشاورزان -4           مملکت –والیت فقیه  -3          ایمان به خدا -2        شهید محمد جهان آرا-1

2 

 مشخص کنیدج( درست و نادرست بودن هر گزینه را  1

          درست   -4            نادرست -3نادرست           -2                 درست    -1

3 

 4 د( به سواالت زیر پاسخ دهید

5/0  در مقابل تهاجم آمادگی دفاعی گفته می شود  به هر گونه آمادگی-1 

 شهید محمدعلی رجایی –شهید علی اندرزگو -نواب صفوی شهید  -2 1

 باورها و اعتقادات یک جامعه مورد هدف قرار بگیرد تهدید نرم صورت می گیرداگر ارزشها و  -3 1

5/1  تصرف دارایی ها و اموال ملت ایران(1) -4 

 کمک به حرکت های تجزیه طلبانه و اقدامات تروریستی(2)      

 حمله به ایران جهت نجات جاسوسان آمریکایی )ماجرای طوفان شن در طبس((3)      

 مک به رژیم صدام در جنگ تحمیلی عراق علیه ایرانک(4)      

 ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران(5)      

 اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران حتی غذا و دارو(6)      

 اهانت به ملت ایران توسط حاکمان آمریکایی(7)      

 کشورایجاد موانع بسیار در جهت پیشرفت علمی و فناوری (8)      

 ایران به زدن ضربه برای …تأسیس گروه های تکفیری و تروریستی از جمله داعش و (9)      

 ترور دانشمندان، فرماندهان و شخصیت های مؤثر انقالب اسالمی(10)      

5/1  همه وجودش وقف اسالم است (1) -5  

 او بی منت است  پرتالش ایثارگر و کار (2)       

 میدان های مورد نیاز کشور داوطلب آب است و حضور شجاعانه فداکارانه و مخلصانه دارد در همه (3)       

 باشد  واضعو مت عقان(4)       

 انقالب اسالمی استرمان جان در راه مکتب و آبذل دارای روحیه شهادت طلبی و (5)       

 رساندن آب و موادغذایی به رزمندگان(پشتیبانی جنگ)رساندن وسایل و ادوات جنگی به رزمندگان، (1) -6 1

بهداشت و درمان، درمان مجروحان جنگ و انتقال آنها به پشت جبهه و مراقبت از آنها، تهیه و تدارک ( 2)      

 دارو، لباس و سایر امکانات

 حضور مستقیم در صحنه نبرد( 3)      

 حمایت از ایثارگران( 4)      

          گیرند و مردم بتوانند خود سرنوشت نکه بیگانگان به جای مردم تصمیم  ستامنیت سیاسی به این معنا -7 1

 خود را تعیین کنند

 اعالم دشمنی و نفرت:روش معرفی تهاجم نظامی (2)اظهار دوستی و محبت :روش معرفی تهاجم فرهنگی(1)-8 1

 

 به نام خدا

 پاسخنامه درس آمادگی دفاعی  پایه نهم

)دوره اول متوسطه(ام البنین هیئت امنایی دبیرستان دخترانه  

2014/1014سال تحصیلی  پایان ترم اولآزمون   

 طراح سوال : مهری عارفی
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