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 مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

 حسين نوايي دبيرستان حاج

 97ديماه 

 نام و نام خانوادگي:

 نام پدر:

 شماره دانش آموزي:

 نمره    ) (      نهم كالس:

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

 يد.را با كلمات مناسب پر كن يخال يجاها

 . كنند يم يتجنگ ، ...................... را در جامعه تقو يها يزنان با صبر و استقامت در مقابل سخت -1

 .يستادندا يحاكمان پهلو ......................و  ......................آزاده در مقابل  يها انسان يدر دوران ستم شاه -2

 مشهور است . ......................) به دوران  به بعد 1367دوران پس از دفاع مقدس ( -3

 دارد. يرابطه ناگسستن ...................... و ......................و  ......................، يبا انقالب اسالم يجكلمه بس -4

 . است ......................و  ......................هدف از تهاجم  -5

 . شود يهر كشور محسوب م يها يمهم توانمند يها از محور يكي ...................... و ...................... -6

 . به وجود آمد ...................... عشق و جهاد و ي در مدرسه يجيتفكر بس -7

 و ...................... و ......................را متناسب با  يداتدفاع خود در برابر تهد ي  يوهانسان مسلمان نوع و ش -8

 كنند. يم انتخاب ......................
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 درست          نادرست                                                        .                 يدكن يفهر عبارت را تعر ينادرست يا يدرست

                                       شهر آبادان شكسته شد. ي المقدس ، محاصره يتب ياتدر عمل -9

 ) است .    نرم ( يجنگ روان يها از روش يكي يو سن يعهش يندامن زدن به اختالفات ب -10

 . كند يم يدتهد ياقتصاد يمو تحر ينظام ي كشور ما را به حمله ،يا هسته يها يتاز فعال يريجلوگ يبرا يكاآمر -11

 

  .    است يد، تهد يتنقطه مقابل امن -12
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 .يدكن يفرا تعر يراصطالحات ز -13

  :دفاعالف) 

  م:تهاج ب)
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 . يدجواب كوتاه ده يربه سواالت ز

 ) نمره 5/0( است؟ يا ينهو موضوع آن در چه زم يستاز ك ) دا كتاب (-14

 ينظام يها شكنجه شد و در اردوگاه يپهلو  يمرژ يها كار كه در زندان و فدا يماناز زنان با ا (( ؟يستاو ك -15

 نمره)5/0()) . شد يلتبد يارتمام ع يكيبه چر ينفلسط
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 ) رهنم5/0( . يسيدزنان جنگ را بنو يها دو مورد از نقش -16

 ب)                                                                   الف)

تالش فراوان  يگانگان، عالمان و دانشمندان قبل از انقالب و معاصر كه در مقابل نفوذ و دخالت ب يوناز روحان -17

      نمره)5/0( .يد. دو مورد را نام ببراند شده يدراه شه يناند و در ا كرده

 ب)                     الف)       

 نمره)5/0( . يدمورد را نام ببر 2هشت سال دفاع مقدس  يداخل يها از دستاورد -18

 

 نمره)5/0( .يدمورد نام ببر 2 يجبس يالتاز اقشار و تشك -19

 

 نمره) 1( . يدمثال بزن يكهر  يو برا يدرا نام ببر يدانواع تهد -20

 

 ) نمره 1( . يدمورد نام ببر 2مبارز در دوران دفاع مقدس  و صدر اسالم هر كدام  از مردان و زنان -21

 

 نمره) 1( . يددو مورد نام را نام ببر يآموز دانش يجبس يها و برنامه يفاز وظا -22

 

 .يدرا انتخاب كن يحصح ينهگز

 .يردگ يچند اجتماع مستقل صورت م يادو  ينبه نبرد خشن و مسلحانه كه ب -23

 جنگد)  تهاجمج)  يتامنب)  يدتهدالف) 
 

 ؟انجام گرفت يخيدر چه تار يرانا يهعراق عل يتهاجم نظام -24

 58شهريور  31د)  59شهريور  30ج)  59شهريور  31ب)  59آذر  28الف) 
 

 بردن انقالب بود . ينبه منظور از ب ينكدام اقدامات توسط گروهك منافق -25

 يخود مختار يما برا يتقوم يكتحرب)  ينيد يها يتترور شخصالف) 

 د) هر سه مورد يگذار بمبج) 
  

75/ 

 ؟مبارز است يتاز كدام شخص يرهر كدام از سخنان ز -26

 ------- .دارند يتفعال يو اقتصاد يفرهنگ يها كه زنان و بانوان و جوان و خرد و كالن در صحنه يم) ما مفتخرالف

 -------     . كرد يدبا يكار فدا ينحفظ د يدهد كه برا ي) عاشورا درس مب
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 كه بود؟  يبهنام محمد -27

 

25/ 

 نمره پژوهش:               نمره كتبي:                                         نمره مستمر:

 




