


 

 

 

 :ام خانوادگیننام و 
 نهـم :کالس

  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان 
 :دبیرستان 

    یـاعـدف: درس امتحان

 91 :تعداد سوال
 هـدقیق 66 : مدت امتحان

  :دبیر 
 بارم واالتئس ردیف

 )  (غ                     )   (ص                   .                     هدف تهدید کسب امنیت است(الف 1
 )  (غ                     )   (ص          . دوران پس از دفاع مقدس به دوران سازندگی مشهور است(ب

1./ 

 در کدام عمیالت محاصره ی آبادان درهم شکسته شد؟ (9 2
 )  (1کربالی (ج                                                     )   (ثامن االئمه  ( ب                                                           )   (بیت المقدس  (الف

 توضیح زیر در رابطه با کدام یک از زنان مبارز است؟(2
جه در زندان های رژیم شاه به خارج از ایران رفت و در اردو گاه های فلسطین به یکی از زنان با ایمان و مبارز که پس از چند سال سختی و شکن"

 ."تمام عیار تبدیل شد یچریک
 )  (انمریم فرهانی(ج                                               )  (چی ریر مرضیه ح(ب                                                   )  (سیده زهرا حسینی  (الف

1./ 

 .وصل کنید  موارد سمت راست را به سمت چپهر کدام از  3
 
 
 
 
 

 51./ 

 .بود که به وسیله ی ان به مقابله با دشمن رفتند.................................و ...........................سالح نیرو های بسیجی ایمان ،اعتقاد، (الف 4
 .مظهر پایداری و مقاومت در دوران دفاع مقدس شد(........................ب
 .است............................روی از رهبری و یراه حفظ و تداوم انقالب اسالمی ایمان به خدا،پ (ج

9 

 .تعریف کنید 5
 :تهاجم( الف

 :پدافند غیر عامل(ب

1/9 

 .ابزار تهاجم در تهاجم فرهنگی و نظامی را مقایسه کنید 6
 

9 

 مردم ایران چیست؟ ریشه ها و پایه های انقالب اسالمی 7
 

9 

 1/6 بسیج به دستور چه کسی و در چه تاریخی تشکیل شد؟ 8

  .سال دفاع مقدس را نام ببرید 8سه مورد از دست آورد های داخلی  9
 

 51./ 

 .مقدس را نام ببرید عسه مورد از نقش زنان در دفا 11
 

 51./ 

 .ف اساسی زنان را بنویسیدییکی از وظا 11
 

1./ 

 چرا؟ .دانیم  پیروز میدان میدر جنگ تحمیلی ما خود را  12
 

1/6 

 /.1 خداوند در باره ی آمادگی دفاعی چه می فرماید؟ 13

 از موارد زیر به کدام اصل پدافند غیر عامل اشاره می کند؟ هر کدام 14
 :پنهان کردن هواپیمای جنگی در تونل(الف

 :نصب ماکت تجهیزات(ب
 :استفاده از بادگیر سفید در محیط برفی:ج

 51./ 

15 
 
 

 .هر کدام را به طور اختصار توضیح دهیدو  انواع تهدید را نام برده
 
 

  "دـباشیو مویـد ق ـموف"
: ع نمراتـجم  
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 نمره 92

 .خطرات و عواملی که امنیت ما و کشورمان را از بین می برد(1 الف

 .به جمموعه ی اقداماتی که برای حفظ حراست در مقابل خطرات اجنام می دهیم(2

 .و ضروری انسان است های فطریزاز مهمرتین نیا(3

 دفاع(1

 .امنیت(2

 .تهدید(3


