نام درس :آمادگی دفاعی

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

نام دبیر:

مقطع و رشته :نهم

تاریخ امتحان:

نام پدر........................................... :

ساعت امتحان:

شماره داوطلب............................... :

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

مدت امتحان  60 :دقیقه

ردیف

1

سؤاالت

بارم

محل مهر و امضاء مدیر

لطفا جاهای خالی را با کلمه یا عبارت صحیح کامل کنید.
 .1در سادهترین تعریف …………… ،وضعیتی است که امنیت ما را به خطر میاندازد.
 .2مردم قهرمان ایران ،در تاریخ …………… با رای قاطع  98.2درصدی خود ،جمهوری اسالمی ایران را به رسمیت شناختند.
 .3کلمه …………… با انقالب اسالمی ،امام خمینی ،والیت ،ایثار و شهادت رابطه ناگسستنی دارد.
 .4دوران پس از دفاع مقدس به دوران …………… مشهور است.
 .5در دوران پس از دفاع مقدس ،خرابیهای جنگ بیشممار بمود و از طمر دیرمر ،جنمگ نمرم دشممنان الیمه انقمالب در قا م
…………… ادامه داشت.

2/5

 .6ارتش صدام در تهاجم نظامی به کشور ما که در تاریخ  31شهریور  1359آغاز شد ،بخش وسیعی از مناطق …………… و
…………… ایران را به اشغال خود درآورد.
 .7در مهر ماه  1360در املیاتی به نام …………… برخی از مناطق اشغال شده آزاد شد و محاصره آبادان درهم شکسته شد.
 .8در تاریخ …………… با پذیرش قطعنامه  598توسط ایران و اراق ،جنگ هشت سا ه به پایان رسید.
 .9یکی از زنان مبارز که پس از چند سال تحمل سختی و شکنجه در زندانهای رژیم شاه به خارج از ایران رفت و در اردوگاههای
نظامی فلسطین به چریکی تمام ایار تبدیل شد خانم …………… است.
2

امنیت را تعریف کنید.

3

دو مورد از نقشهای مرزبانان در تامین امنیت کشور را بنویسید.

4

جنگ را تعریف کنید.

1

0 /5

0 /5

صفحهی  1از2

5

تهاجم نظامی و تهاجم فرهنری را از نظر معیارهای زیر با هم مقایسه کنید.
ا ف .ابزار تهاجم:

1

ب .آثار تهاجم:
6

انقالب اسالمی ایران به چه معناست؟ توضیح دهید.

7

دو مورد از وظایف و برنامههای بسیج دانشآموزی را بنویسید.

8

دو مورد از دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس را نام برده و توضیح دهید؟

9

دو مورد از موارد مشارکت زنان در دفاع مقدس را بنویسید.

10

پدافند غیر اامل را تعریف کنید.

11

هر یک از موارد زیر جزء کدام یک از اصول پدافند غیر عامل است؟

1

0 /5

1

1

1

ا ف .پنهان کردن هواپیماهای جنری در تونل:
ب .استفاده از بادگیر سفید در محیط برفی:
ج .نص ماکت تجهیزات جنری در نقاط مختلف:
د .ساختن پاالیشراهها در چند شهر با فاصله زیاد از هم:
12

1

لطفا گزینه صحیح را مشخص نمابید.
 .1یکی از مهم ترین دالیلی که بااث پیدایش سکونت گاه ها و شهرها شده نیاز مشترک انسان ها به ………… بوده است.
د .سرپناه
ج .امنیت
ب .دفاع
ا ف .آرامش
 .2امام خمینی»ره« در تاریخ  5آذر  1358دستور تشکیل ارتش بیست میلیونی ………… را صادر کردند.
د .انقالب
ج .مقاومت
ب .بسیج
ا ف .سپاه
 .3کدام یک از افراد زیر در دوران ستم شاهی ،در مقابل ظلم و ستم حاکمان پهلوی ایستادند؟
ج .میرزای شیرازی
ب .سید الی اندرزگو
ا ف .سیدجمالا دین اسد آبادی
 .4در حال حاضر ،خطرناکترین روش دشمن ………… است.
ج .تهاجم فرهنری
ب .تهدید
ا ف .تهاجم نظامی

1

د .ستارخان 

د .شبیخون

صفحهی  2از2

جمع بارم  12 :نمره

نام درس :آمادگی دفاعی نهم
تاریخ امتحان:

کليد

ساعت امتحان:

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی

مدت امتحان 60 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

 .3بسیج
 .6غرب و جنوب
 .9مرضیه جدیدچی «دباغ»

 12 .2فروردین 1358
 .5فرهنری
 .8مرداد ماه 1367

1

 .1تهدید
 .4سازندگی
 .7ثامن االئمه

2

در ساده ترین تعریف ،امنیت یعنی دور بودن از خطراتی که الیه منافع مادی » جان ،مال ،سرزمین و «...و ارزش های معنوی » دین،
فرهنگ ،ااتقادات و «...ما وجود دارد.

3

کنترل ابور و مرور از مرز ،یعنی تسهیل ابور و مرور مجاز و مانع رفت و آمد غیرمجاز.
جلوگیری از انتقال کاالهای غیر مجاز.
حراست از مرزهای کشور در مقابل تجاوز خارجی.
جمعآوری اطالاات از وضع نیروهای خارجی و ارائه آن به مرکز کشور.
کمک به مرزنشینان برای بهبود وضع زندگیشان.

4

جنگ ،نبرد خشن و مسلحانه ای است که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق میافتد.

5

معیار مقایسه ابزار تهاجم:
تهاجم نظامی :توپ ،تانک ،موشک و...
تهاجم فرهنری :امواج ماهوارهها ،فیلمهای سینمایی ،سایر رسانهها
معیار مقایسه آثار تهاجم:
تهاجم نظامی :تلفات انسانی ،زیانهای اقتصادی و...
تهاجم فرهنری :فساد اخالقی ،شیوع مواد مخدر ،فروپاشی خانوادهها و...

6

انقالب اسالمی ایران به معنای قیام و اراده مردم مسلمان و با ایمان ما برای سرنرونی حکومت ستمشاهی و برقراری حمق و امدا ت بمر
اساس مکت انسانساز اسالم است.

7

تربیت دانشآموزانی منطبق با ا روهای دینی
مشارکت دانشآموزان در زمینههای فرهنری ،سیاسی و سازندگی
تقویت ااتقادات دینی و آگاهی سیاسی دانشآموزان
تقویت توان المی دانشآموزان و تشکیل انجمنهای المی و ادبی

8

تو د تفکر بسیجی.
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.

9

رساندن وسایل و ادوات جنری به رزمندگان.
خارج کردن شهدا از منطقه نبرد به پشت جبهه.

10

پدافند غیر اامل مجمواه اقداماتی است که بدون استفاده از تجهیزات جنری می توان انجام داد تا از وارد شدن تلفات جانی به افراد و
زیان های اقتصادی به مراکز و تاسیسات حیاتی و مهم کشور جلوگیری کرد یا آنها را به حداقل کاهش داد.

11

ا ف .اختفا

12

 .1گزینه د .یعنی امنیت صحیح است.
 .3گزینه ب .یعنی سید الی اندرزگو صحیح است.

جمع بارم 12:نمره

ب .استتار

پیشرفت در صنایع دفاای کشور
نقش آفرینی مساجد در دفاع از میهن.

ج .فری

کس تجارب نظامی.

درمان مجروحان جنگ و انتقال آنان به پشت جبهه و مراقبت از آنها.
رساندن آب و مواد غذایی به رزمندگان و...

د .پراکندگی
 .2گزینه ب .یعنی بسیج صحیح است.
 .4گزینه ج .یعنی تهاجم فرهنری صحیح است.
امضاء:

