
 

 

 

  آمادگی دفاعی امتحان درس:

  1398/ 7/10تاریخ امتحان:   

  دقیقه  60  مدت امتحان:

  : طراح سوالنام 

  تعالی باسمه

  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

  دبیرستان حاج حسین نوایی

  98 دیماه

  نوادگی:نام و نام خا

  نام پدر:

  شماره دانش آموزي:

  نمره    ) (       نهم  کالس:

  1  صفحه                      صفحه   2سواالت در                                                            هرکس به دانش پیشتر است، قیمتش بیشتر است.   پیامبر اعظم (ص)

 
  لطفاً جاهاي خالی را با کلمه یا عبارت صحیح کامل کنید.  1

  اندازد. وضعیتی است که امنیت ما را به خطر می....................... ترین تعریف،  در ساده -1

  شناختند.درصدي خود جمهوري اسالمی ایران را به رسمیت  2/98با راي قاطع  .......................مردم قهرمان ایران در تاریخ  -2

  ایثار و شهادت رابطه ناگسستنی دارد. ،والیت ،امام خمینی ،با انقالب اسالمی ....................... کلمه -3

  مشهور است. .......................دوران پس از دفاع مقدس به دوران  -4

 علیه انقالب در قالبشمار بود و از طرف دیگر جنگ نرم دشمنان  هاي جنگ بی خرابی ،از دفاع مقدس پسدر دوران   -5

  ادامه داشت. .......................

 و  ....................... آغاز شد و بخش وسیعی از مناطق 1359شهریور  31ارتش صدام در تهاجم نظامی به کشور ما که در تاریخ  -6

  ایران را به اشغال خود در آورد. .......................

  هم شکست. برخی از مناطق اشغال شده آزاد شد و محاصره آبادان در .......................ی به نام در عملیات 1360در مهر ماه  -7

  ساله به پایان رسید. تشهجنگ  ،توسط ایران و عراق 598با پذیرش قطعنامه  .......................در تاریخ  -8

هاي  هاي رژیم شاه به خارج از ایران رفت و در اردوگاه یکی از زنان مبارز که پس از چند سال تحمل سختی و شکنجه در زندان -9

  است. ....................... خانم ،نظامی فلسطین به چریکی تمام عیار تبدیل شد

  

5/2  

  .دینک فیرعت ار تینما  2

  
1  

  .دیسیونب ار روشک تینما نیمأت رد نانابزرم ياه شقن زا دروم ود  3

  

  

5/0  

  .دینک فیرعت ار گنج  4

  
  

5/0  

  .دینک هسیاقم مه اب ریز ياهرایعم رظن زا ار یگنهرف مجاهت و یماظن مجاهت  5

  مجاهت رازبا )فلا

  مجاهت راثآ )ب

  

1  



 

 

 

  .دیهد حیضوت ؟تسانعم هچ هب ناریا یمالسا بالقنا  6

  
  

1  

  .دیسیونب ار يزومآ شناد جیسب ياه همانرب و فیاظو زا دروم ود  7

  

  

5/0  

  .دیهد حیضوت و هدرب مان ار سدقم عافد لاس تشه یلخاد ياهدرواتسد زا دروم ود  8

  

  

  

1  

  .بنوسیددو مورد از موارد مشارکت زنان در دفاع مقدس را   9

  

  

1  

  می چیست؟الانقالب اسراه راه حفظ و ادامه   10

  

  

1  

  دفاع را توضیح دهید.  11

  

  

1  

  گزینه صحیح را انتخاب کنید. لطفاً  12

  ... بوده است.........ها به ..... ها و شهرها شده نیاز مشترك انسان گاه ترین دالیلی که باعث پیدایش سکونت یکی از مهم -1

  د) سرپناه  ج) امنیت  ب) دفاع  الف) آرامش

  

  کردند. صادررا  ................دستور تشکیل ارتش بیست میلیونی  1358آذر  5امام خمینی (ره) در تاریخ  -2

  د) انقالب  ج) مقاومت  ب) بسیج  الف) سپاه

  

  ؟شاهی، در مقابل ظلم و ستم حاکمان پهلوي ایستاد یک از افراد زیر در دوران ستم کدام -3

  اندرزگوسیدعلی ب)   اسدآباديالدین  سیدجمالالف) 

  د) ستارخان  ج) میرزاي شیرازي

  

  ترین روش دشمن ................ است. در حال حاضر، خطرناك -4

  د) شبیخون  ج) تهاجم فرهنگی  ) تهدیدب  الف) تهاجم نظامی
          

1  

  12  جمع نمرات

   




