نام درس. :آمادگی دفاعی نهم..

جمهوری اسالمی ایران

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

نام دبیر:

مقطع و رشته :نهم

تاریخ امتحان:

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

ساعت امتحان:

شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال ..... :صفحه

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی

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  91 :دقیقه

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

1

در تهاجم فرهنگی اشغال ذهن و اعتقادات و .........................و ...................................وباورهای دینی مردم هدف اصلی دشمن است.

1

2

تهدید سخت و تهدید نرم را تعریف کنید؟

2

3

دفاع یعنی چه؟

1

4

3مورد از وظایف و برنامه های بسیج دانش آموزی را نام ببرید؟

1.1

1

مردم در دفاع مقدس برای چه اهدافی دفاع کردند؟

2

6

عنوانهای دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس را بنویسید؟

3

7
8

تهاجم نظامی یا تهاجم .................یک کشورعلیه کشوردیگرمنجربه ............می شود؛بنابراین در تعریف جنگ می توان گفت  :نبرد
خشن و ......................است که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد.

1.1
2

جنگ را تعریف کنید؟
صفحه ی  1از1

جمع بارم  12 :نمره

نام درس :آمادگي دفاعي
نام دبیر:

کلید

تاریخ امتحان:

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي

ساعت امتحان:
مدت امتحان 11 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1

اعتقادات و تغییر ارزشها

2

اگرکشوری کشوردیگر را تهدیدبه حمله نظامی کندتهدید سخت است.امااگرارزشها وباورهاواعتقادات یک جامعه هدف قرار گیرند،تهدید
از نوع نرم است.

3

درساده ترین تعریف ،دفاع به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انسان برای حفظ و حراست از حیات و اعتقادات و سرزمین و...خود
در برابر خطراتی که او را تهدید می کند ،انجام می دهد.

4

.1تقویت اعتقادات دینیوآگاهی سیاسی دانش آموزان.2تربیت دانش آموزانی منطبق با الگوهای دینی3.مشارکت دانش آموزان در برنامه
های فرهنگی وسیاسی وسازندگی و...

5

.1دفاع برای حفظ استقالل وتمامیت ارضی کشور.2استقامت در برابر ظالمین برای اطاعت از فرمان خداوند.3مقاومت به منظورحفظ
دین و قرآن وانقالب اسالمی.4ایستادگی برای دفع تجاوز دشمن و رسیدن به صلح و امنیت

6

.1اعتمادبه نفس وخودباوری.2تولدتفکربسیجی.3پیشرفت در صنایع دفاعی کشور.4کسب تجارب نظامی.5ترویج فرهنگ
ایثاروشهادت.6نقش آفرینی مساجد در دفاع از میهن

7

سخت ،جنگ  ،مسلحانه ای

8

تهاجم نظامی یا تهاجم سخت یک کشور علیه کشور دیگر را جنگ می گویند.یا نبرد خشن و مسلحانه ای که بین دو یا چند اجتماع
مستقل اتفاق می افتد.

جمع بارم 10:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

