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 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 .لطفا جاهای خالی را با کلمه یا عبارت صحیح کامل کنید 1

ها بهه .................   مشترک انسانها و شهرها شده، نیاز  ترین دالیلی که باعث پیدایش سکونت گاه الف. یکی از مهم

 بوده است.  
 

 شود. ...... می    ب. تهاجم نظامی یا تهاجم سخت یک کشور علیه کشور دیگر منجر به .......
 

درصدی خود جمهوری اسهممی ایهران را بهه     2/98ج. مردم قهرمان ایران در تاریخ ........................... با رای قاطع 

 شناختند.رسمیت 
 

 ی ............... با انقمب اسممی، امام خمینی، والیت، دفاع مقدس، ایثار و شهادت رابطه ناگسستنی دارد. د. کلمه
 

 ز. ............... مظهر پایداری و مقاومت مردم ایران در دوران دفاع مقدس شد. 
 

.... برخی از مناطق اشغال شده آزاد و محاصهره آبهادان در   در عملیاتی به نام .................. 1360ن. در مهر ماه سال 

 هم شکسته شد.
 

 مربوط به خاطرات او است.« دا» و. .................. نام دختر رزمنده ساکن خرمشهر است که کتاب 
 

 ی. در حال حاظر خطرناک ترین روش دشمن، .................. است. 

2 

 . امنیت را تعریف کنید 2

 

 

1 

5/0 تهدید نرم چیست؟ 3  

 .تهاجم نظامی و تهاجم فرهنگی را از نظر معیارهای زیر با هم مقایسه کنید 4

 . مدت تهاجم:الف

 ب. مکان های مورد تهاجم:

1 

 .مفهوم انقمب اسممی ایران چیست؟ توضیح دهید 5

 

 

1 

 2از 1صفحه ی 

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

 نهم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 آمادگی دفاعینام درس: 

 فاطمه حمیدی  نام دبیر:

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 45مدت امتحان :



 

 

 

 نمره 12جمع بارم : 
 

 چه زمانی به دوران سازندگی مشهور است؟ چرا؟ 6

 

 

1 

 .جنگ تحمیلی ما خود را پیروز میدان می دانیم، چرا؟ دو مورد را بنویسیددر  7

 

 

1 

 . دو مورد از دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس را نام ببرید  8

 
5/0  

 .زنان چگونه در دفاع مقدس مشارکت می کردند؟ دو مورد را بنویسید 9

 

 

1 

 .بزنیداختفا را تعریف کنید و برای آن یک مثال  10

 

 

1 

 هر یک از موارد زیر جزء کدام یک از اصول پدافند غیرعامل است؟ 11

 . عادی و غیر مهم جلوه دادن تاسیسات با کارهایی مثل جدول بندی و درختکاری:الف 

 ب. نصب ماکت تجهیزات جنگی در نقاط مختلف:

 ج. استفاده از شاخ و برگ درختان در محیط جنگلی:

 دانشمندان هسته ای در یک مجتمع مسکونی:د. عدم سکونت 

1 

 .لطفا گزینه صحیح را مشخص کنید 12

 دستور تشکیل ارتش بیست میلیونی ............... را صادر کردند. ۱۳۵۸در تاریخ پنجم آذر « ره»امام خمینی .1

 الف. سپاه       ب. مقاومت       ج. بسیج       د. انقمب
 

 ............ وضعیتی است که امنیت ما را به خطر می اندازد.در ساده ترین تعریف . 2

 الف. تهاجم      ب. تهدید       ج. تحریم.     د. ترس
 

 کدام یک جزء آثار تهاجم فرهنگی نیست؟. 3

 الف. تلفات انسانی.     ب. فساد اخمقی.     ج. فروپاشی خانواده ها      د. شیوع مواد مخدر
 

ههای نظهامی    خارج از ایران رفهت و در اردوگهاه   مبارز که پس از تحمل شکنجه در زندان های رژیم شاه، بهیکی از زنان . 4

 فلسطین به چریکی تمام عیار مبدل شد، کیست؟

 مرضیه حدیدچی  الف. مریم فرهانیان     ب. سیده اعظم حسینی     ج. سیده زهرا حسینی.     د.
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 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 د. بسیج                    1358ج. دوازده فروردین              ب. جنگ              . امنیت      الف

 ی. تهاجم فرهنگی               و. سیده زهرا حسینی              ن. ثامن االئمه            ز. خرمشهر      

2 
جان، مال، سرزمین و...( و ارزش ههای معنهوی )دیهن، فرهنهگ،     )امنیت یعنی دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی 

 اعتقادات و...( ما وجود دارد.

 .  اگر دشمن ارزش ها، باورها و اعتقادات یک جامعه را هدف قرار دهد، می گوییم تهدید از نوع نرم است 3

4 

تههاجم فرهنگهی بهه صهورت      در تهاجم نظامی مدت تهاجم معموال کوتا مدت و محدود اسهت امها در   :مدت تهاجم.الف

 تدریجی، بلند مدت و نامحدود است.

ب. مکان های مورد تهاجم: در تهاجم نظامی مکان های اقتصادی، نظامی، مرزی و... مدنظر است اما در تههاجم فرهنگهی،   

 مکان های مورد تهاجم شامل مدارس، دانشگاه ها، مراکز فرهنگی و... می شود.

5 
شاهی و برقراری حق  ایمان ما برای سرنگونی حکومت ستم عنای قیام و اراده مردم مسلمان و باانقمب اسممی ایران به م

 .و عدالت بر اساس مکتب انسان ساز اسمم است

6 
به بعد(، به دوران سازندگی مشهور است. زیرا خرابی های جنگ  1367: دوران پس از دفاع مقدس )سال دوران سازندگی

 گر جنگ نرم دشمنلن علیه انقمب در قالب فرهنگی ادامه داشت.بی شمار بود و از طرف دی

7 

 :در جنگ تحمیلی ما خود را پیروز میدان می دانیم زیرا دشمن به این اهداف نرسید

ساقط کردن نظام جمهوری اسممی ایران، جدا کردن خوزستان از کشور، حاکمیت بر اروندرود، گرفتن حتی یک وجب از 

 .میهن خاک 

8 

 :دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس

اعتماد به نفس و خودباوری، تولد تفکر بسیجی، پیشرفت در صنایع دفاعی کشور، کسب تجارب نظامی، ترویج فرهنهگ  

 ایثار و شهادت، نقش آفرینی مساجد در دفاع از میهن

9 

 :  مشارکت زنان در دفاع مقدس

مجروحان و انتقال آنها به پشت جبهه و مراقبت از آنان، خارج کهردن   انرساندن وسایل و ادوان جنگی به رزمندگان، درم

شهدا از منطقه نبرد به پشت جبهه، رساندن آب و مواد غذایی به رزمندگان، تهیه و تدارک دارو، لباس و سهایر امکانهات   

 مورد نیاز، شرکت در نبرد مستقیم با دشمن در صورت نیاز.     

10 
اقداماتی گفته می شود که از قرار گرفتن تاسیسات، تجهیزات و نفرات در دید مسهتقیم دشهمن   اختفا یا پنهان کاری به 

 کردن هواپیماهای جنگی در تونل. . مانند پنهانجلوگیری به عمل می آورد

 . اختفا        ب. فریب        ج. استتار        د. پراکندگیالف 11

12 

 ج. بسیج  . 1 

 تهدید. ب. 2

 انسانی الف. تلفات. 3

 د. مرضیه حدیدچی .4

 امضاء:   فاطمه حمیدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 12جمع بارم : 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 آمادگی دفاعی نهمنام درس: 

 فاطمه حميدینام دبير: 

 / عصرصبح  08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 45مدت امتحان: 
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