
 آمادگي دفاعي امتحان درس:

 1399/ 25/3تاريخ امتحان:   

 دقيقه 45 مدت امتحان:

  همايي : آقايطراح سوالنام 

����� ���	
 
 مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

 دبيرستان حاج حسين نوايي

 99خرداد 

 نام و نام خانوادگي:

 نام پدر:

 شماره دانش آموزي:

 نمره    ) (      نهم كالس:

 1  صفحه                      صفحه   2سواالت در                                                            پيشتر است، قيمتش بيشتر است.   پيامبر اعظم (ص)هركس به دانش 
 

1 

 صحيح              غلط                     .غلط است يكوكدام  يحكدام عبارت صح يدكن يينتع

 زاد شد.آاالئمه  ثامن ياتدر عمل 1360آبادان در مهر ماه   الف)

 انسان است. يو ضرور يفطر يازهاين يناز مهمتر يتامن ب) 

 مشهور است. يدوران قبل از دفاع مقدس به دوران سازندگ ج) 

 .ياستدر دن يرعاملدفاع غ يها روش ينثرترؤاستتار از م د) 
 

2 

2 

 .يدكن يلرا با كلمات مناسب تكم يخال يجاها

 نام دارد...............................  افتد يچند اجتماع مستقل اتفاق م يادو  ينكه ب يا               ّ    نبرد خشن و مسل حانهالف) 

 .استوحدت مردم و ..............................  به خدا، يمانانقالب ا يروزيرمز پب) 

 شود. يگفته م .............................. در برابر تهاجم يبه هرگونه آمادگج) 

 .است .............................. مخصوص زمان يممستق يادفاع عامل د) 
 

2 

3 

 گزينه درست را انتخاب كنيد.

 يند؟گو يكند چه م يم يريدشمن جلوگ يممستق يدو نفرات در د تأسيسات يزات،كه از قرار گرفتن تجه يبه اقدامات الف) 

 استتار  -4 يبفر  -3 اختفاء -2 يپراكندگ -1

                             

 آزاد شد؟ يخيخرمشهر در چه تارب) 

1-  31/3/1361 2-  31/3/1360 3- 1/7/1361 4-  1/4/1361 

 

 روش دشمن كدام است؟ ينتر در حال حاضر خطرناكج) 

 مهم يها يتشخص ترور -4 يتهاجم فرهنگ -3 ياقتصاد يمتحر -2 يحمله نظام -1

 

 ؟متعارف استيرغ يرز يها از سالح يككدام د) 

 همه موارد -4 يا هسته -3 يكروبيم -2 يمياييش -1

                          

2 

4 

 .يدده يحتهاجم را توض

 1 

5 

 هستند؟ يچه كسان يقهرمانان مل

 1 



 

 

 
6 

 شود؟ يگفته م يزيدفاع به چه چ ،يفتعر ينتر در ساده

 1 

7 

 .يسيدرا بنو يآموز دانش يجبس يها و برنامه يفدو مورد از وظا

 

 

1 

8 

 .يدنام ببر سال دفاع مقدس را فقط 8 يداخل يهادستاورد

 

 
1 

9 

 دارد؟ يزيدر چه چ يشهر يقتدر حق يانقالب اسالم

 1 

 12 جمع نمرات

 

  نمره برگه:                                    نمره عملي:                                      نمره نهايي:




