تاریخ :

نام و نام خانوادگی :

مدت  01:دقیقه

کالس  :نهم.........
آمار :

امتحانات نوبت اول

دبیر :

منره :

آزمون درس  :آمادگی دفاعی

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید
1

1

قرآن کریم در مورد اهمیت دفاع چه می فرماید ؟
......................................................................................................................................................................................................................

 2نبرد خشن ومسلحانه ای است که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد ............نام دارد.

/22

 3مردم با ایمان ایران در تاریخ  ..........................................با  ..................................درصد به جمهوری اسالمی رای دادند .

/2

 4دستور تشکیل ارتش بیست میلیونی بسیج در تاریخ  ..............................توسط  ....................صادر شد.

/2

.

 2دوران پس از دفاع مقدس سال  ....................به بعد  ،به دوران ...........................مشهور است.

/2

 6بخشی از وظایف و تکالیف مهم بسیج  ..........................................و  ......................................................................است.

/2

 7برای اینکه همه گروه های مردمی بتوانند در حفاظت و پاسداری از انقالب اسالمی نقش داشته باشند بسیج  ..............................با عنوانهایی
مثل  ...........................................................و  ............................................................................................به وجود آمد.
 8برخی از وظایف و برنامه های بسیج دانش آموزی عبارت اند از:
الف ) ...............................................

/72

1
ب) ...................................................

 9برخی از فعالیت های بسیج  ...................................................و  ..................................................................می باشند.

/2

 11تهاجم رژیم صدام در سی و یکم  .........................سال  ..................به مرزهای کشورمان آغاز شد

/2

 11با انجام عملیات  .......................................در تاریخ  ...................................................محاصره آبادان شکسته شد.

/2

 12در جنگ تحمیلی ما خود را پیروز میدانیم زیرا دشمن به اهداف زیر نرسید:
الف ) ...............................................

1
ب) ...................................................

به سواالت زیر جواب کامل دهید:
 13ساده ترین تعریف امنیت چیست ؟

/2

 14ساده ترین تعریف تهدید چیست ؟

/2

 12انواع تهاجم را نام ببرید

/2

 16تعریف تهاجم را بیان کنید ؟

/2

 17آمادگی دفاعی را تعریف کنید.

/2

 18چهره ظاهری تهاجم نظامی و فرهنگی دشمن به چه صورت است ؟

/2

 19ریشه و پایه های انقالب اسالمی مردم ایران در چیست ؟

/2

 21ضد انقالب با ایجاد چه حوادثی سعی در از بین بردن انقالب اسالمی داشتند؟دو مورد

/2

 21زنان در دفاع مقدس از چه راه هایی از اسالم و انقالب دفاع کردند؟ دو مورد

/2

با سعی و کوشش فراوان به آرزوهایت جامه عمل بپوشان
جمع کل

12

