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 باسمه تعالي           
 2تعداد صفحه:                                            وزارت آموزش و پرورش                              
  1شماره صفحه:                          آمادگي دفاعي: درس    
                                                                  نهم  پايه:    

مديريت
 

آموزش و پرورش 
 تاريخ امتحان :                     

 دقيقه01زمان:                                نوبت امتحان :اول       
 

 شماره کارت:                  بارم                                 نام دبير:  نام کالس:           نام خانوادگي:   نام :      
 
 
 /.(       صحیح            غلط57صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید. )  

 ........             .......               ست.                            ا سخت( تهدید فقط از نوع 1

 .........            ........  ( یکی از وظایف مهم واساسی زنان تربیت فرزندان است.   2

 آزاد شد.      ........             ........ 1331( خرمشهر درتاریخ سوم خرداد ماه سال 3

============================================================================= 

 /.(57در جمالت زیر گزینه صحیح را انتخاب کنید. )

 میباشد. فرهنگیتهاجم ابزار( جزء 4

 .....موشك.......    د(امواج ماهواره هاج(       ...... تانك ب(     ....           توپ جنگیالف(

 ( جزء فعالیت های بسیج می باشد.7

 وهشی                     ب(فعالیت های ورزشیالف(فعالیت های علمی پژ

 ج(فعالیت های فرهنگی وهنری                       د(همه موارد

 ( جمله .امروزما در حل دفاع هستیم و دفاع از کشوریکی از عبادات بزرگ است.ازکیست.3

 د(شهید باهنر....الف(امام خمینی)ره(.....  ب(حضرت آیت ا...خامنه ای....  ج(شهیدبهشتی....  

============================================================================= 

 /.(57کنید.) کاملجاهای خالی را با کلمات مناسب 

 ( به هر گونه آمادگی در مقابل تهاجم................... گفته می شود.5

 .تصرف................... است فرهنگی( هدف تهاجم 8

 ( آبادان در عملیات .....................آزاد شد.9

============================================================================= 

 (2به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.)

 ( به معنای همرنگ و هم شکل کردن تاسیسات تجهیزات و نیروی انسانی با محیط اطراف است؟11

 

و اراده مردم مسلمان وبا ایمان ما برای سرنگونی حکومت ستم شاهی و برقراری حق وعدالت بر اساس مکتب انسان ساز اسالم  ( قیام11

 گفته می شود؟

 

 ؟خطرات و عواملی که امنیت ما و کشور را از بین می برد گفته میشود( 12

 

 ؟نبرد خشن و مسلحانه ای که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد گفته می شود ( 13

 

 نمره ميانگين با عدد:                                                                    نمره پاياني با عدد:                                                                 :با عدد نمره تكويني



 

 

 

 

 به سواالت زیرپاسخ کامل دهید.

 

 (1( امنیت را تعریف کنید؟)14

 

 

 (1( دفاع )پدافند(غیرعامل چیست؟)17

 

 

 

 /.(57است آن را توضیح دهید؟) اختفا( یکی از اصول پدافند غیرعامل 13

 

 

 

 (1های انقالب اسالمی مردم ایران درچه چیزهایی خالصه می شود؟)( ریشه 15

 

 

 (1( چگونگی تشکیل بسیج را توضیح دهید؟)18

 

 

 (1مورد را نام ببرید؟) 4( از دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس 19

 

 

 

 (1خرمشهرمظهر پایداری و مقاومت مردم ایران در دوران دفاع مقدس شد؟) ( چرا21

 

 

 (1ورد از انواع حضور وپشتیبانی زنان در دوران دفاع مقدس را نام ببرید؟)( چهارم21

 


	1875797979madares.pdf (p.1)
	amadegi defaei 9 nobat 1-5.pdf (p.2-3)

