
 ردیف سواات بارم
.                                                                 ص                   غغلط بودن جمات زیر را مشخص کنید صحیح یا 2  

 الف(همه ی تهدیدها از یک نوع ویک جنس هستند.                                           
تقادات مردم است.                                   ب(در تهاجم فرهنگی هدف از بین بردن ارزش ها و اع  

 ج( دستور تشکیل ارتش بیست میلیونی)بسیج(توسط امام خمینی)ره(صادر شد .         

آزاد شد.                            1631د(خرمشهر در تاریخ سوم مرداد ماه   

1 

 در جمات زیر گزینه ی درست را انتخاب کنید. 2

(انسان مسلمان نوع وشیوه ی دفاع خود را چگونه انتخاب می کند؟1  

 الف(با توجه به شرایط اقتصادی جامعه                                  ب(با توجه به شرایط مکانیو زمانی
اعی جامعهج(با توجه به شرایط فرهنگی جامعه                                      د(با توجه به شرایط اجتم  

(محاصره ی آبادان در طی کدام عملیات شکسته شد؟؟2  

 الف(بیت المقدس                ب(والفجر                  ج(ثامن اائمه                            د(فتح المبین
از کیست؟«نیستدفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است و هرملتی که نتواند از خود دفاع کند زنده »(جمله6  

 الف(امام خمینی)ره(            ب(شهید بهشتی           ج(شهید رجایی                         د(مقام معظم رهبری
(اقداماتی که از قرار گرفتن تاسیسات و تجهیزات ونفرات در دید مستقیم دشمن جلوگیری می کند.چه نام دارد؟4  

ب(پراکندگی                ج(استتار                                 د(فریب                   الف(اختفاء                  

2 

57/0  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

به بعد(به دوران.......................... معروف است. 1635الف(دوران بعد از دفاع مقدس)  

ایران به رهبری امام خمینی از سال.................... آغاز شد.ب(قیام بزرگ مردم باایمان و غیور   

 ج(در جریان هجرت پیامبر از مکه به مدینه با استفاده از .................. وفریب دشمنان اسام نتوانستند پیامبر را پیدا کنند..

6 

مورد از سمت چپ اضافی است(جمات سمت چپ را به طور مناسب به عبارت های سمت راست وصل کنید)یک  1  

 

 خطرات و عواملی که امنیت ما وکشورمان را از بین می برد                                      دفاع

 شبیخون،هجوم وحمله ی یک کشور به کشور دیگر                                               امنیت

برابر خطرات                                          تهدید حفظ و حراست از اعتقادات و سرزمین در  

 از مهم ترین نیازهای فطری وضروری انسان                                                        تهاجم
آمادگی دفاعی                                                                                                               

  

4 

 

 بسمه تعالی
آذربایجان شرقیآموزش وپروش استان اداره کل   

شهرستان هریساداره آموزش پرورش   

ابان31دبیرستان)متوسطه اول(:   

 نام نام خانوادگی:
آمادگی دفاعینام درس:  

 پایه:نهم
 شعبه:

10/1635تاریخ امتحان:    /  

دقیقه40مدت امتحان:  

:پارسادبیر مربوطه  

 بسیج یعنی حضور بهترین وبانشاط ترین و باایمان ترین نیروهای عظیم ملت در میدان هایی
مقام معظم رهبری)معظم له(                                     که برای منافع ملی،برای اهداف باا،کشورشان به آنها نیاز دارد.

 
 

 



 

 نمره کتبی به عدد:................................    نمره کتبی به حروف:.....................................................
 نمره عملی به عدد:................................    نمره عملی به حروف:....................................................

بی و عملی:.....................                                                                     امضای دبیرجمع کت  

 

.مقاسیه کنید زیرتهاجم نظامی و فرهنگی را با توجه به دو معیار 1  

 چهره ی ظاهری:

 روش معرفی خود:
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57/0  به سواات زیر پاسخ کوتاه دهید؟ 
 الف(مردم قهرمان ایران در چه تاریخی با رای خود به جمهوری اسامی ایران رسمیت بخشیدند؟

شهر مظهر پایداری ومقاومت مردم ایران در دوران دفاع مقدس شد؟ب(کدام   

 پ(نبرد خشن ومسلحانه ای که بین دویا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد را چه می نامند؟

3 

؟مفهوم انقاب اسامی را بنویسید 1  5 

57/0 مورد را بنویسید؟1از دستاوردهای داخلی دفاع مقدس    8 

57/0 مورد(1در دفاع از اسام وانقاب اسامی را بنویسید؟) نقش اساسی زنان   3 

 هر یک از جمات زیر به کدام یک از اصول پدافند غیرعامل مربوط می شود؟ 1

تاسیس پاایشگاه ها با فاصله ی زیاد از هم:.................................................الف(  

مختلف:..............................................ب(نصب ماکت تجهیزات جنگی در نقاط   
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 از بین دو سوال زیر یکی را به اختیار پاسخ دهید. 1
 الف(چرا دوران هشت ساله ی جنگ تحمیلی را دوران دفاع مقدس می نامیم؟

 ب(چرا در جنگ تحمیلی ما خود را پیروز جنگ می دانیم؟
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پارسا -موفق و موید باشید 12  11 




