
 

نوبت اول آزمون: سازمان آموزش و پرورش استان فارس نام و نام خانوادگی:

5/10/99تاریخ امتحان:   اداره آموزش و پرورش شهرستان اوزنام پدر:

دقیقه 40مدت امتحان: )ص( اول آل محمدآموزشگاه متوسطهآمادگی دفاعیدرس : 

2تعداد صفحه:  )محل مهر آموزشگاه(نـهـمپایه : 

بارم«به صورت خواان اپسخ دهید زیر اب اید و انم خداوند داان و تواان به سؤاالت» ردیف

مشخص کنید. گزینه درست را با عالمت  1

از عالئم کدام بُعد از امنیت است؟« تولید انبوه و معیشت مردم» (1

 امنیت سیاسید(   امنیت اقتصادیج(          امنیت نظامی ب(         منیت اجتماعیاالف( 

 ؟چه نوع ناامنی به شمار می رود« زمین کره هوای شدن گرم» (2

 ناامنی نظامید(   ناامنی سیاسیج(           ناامنی زیستیب(          ناامنی فرهنگیالف( 

.است نظامی تهاجم از تر خطرناک مختلف جهات از .............. تهاجم( 3

 فرهنگید(           اقتصادیج(               سایبریب(                  سیاسیالف( 

 ؟کدام عملیات باعث شکسته شدن محاصره شهر آبادان شد( 4

 والفجرد(   بیت المقدسج(                   کربال ب(            ثامن االئمهالف( 

1

غ   ص    زیر را مشخص کنید.  عباراتصحیح یا غلط بودن  2
 .تهدید، آمادگی دفاعی گفته می شود مقابل در آمادگی هرگونه بهالف( 

. جمهوری اسالمی ایران را به رسمیت شناختند 1357فروردین  12درصد مردم ایران در تاریخ  2/98ب( 

   .آغاز شد 1359شهریور  31تهاجم نظامی ارتش بعثی عراق به کشور ما در تاریخ ج( 

 .شد آزاد خرمشهر 13٦1 سال ماه خرداد سوم تاریخ در د(

1

عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. 3

          .است آن.................................... تأمین حکومتی هر وظیفه ترین مهم امروزهالف( 

نوع  از تهدید این گوییم می حالت این در کند، نظامی حمله به هدیدت را دیگر کشور کشوری، اگر (ب

............... است

 .است مشترک زنده موجودات بین در و شود می انجام ناخودآگاه صورت بهدفاع .................. ج( 

جنگ عراق، و ایران توسط.............. شماره  قطعنامه پذیرش با 13٦7 سال ماه مرداد در درنهایتد( 

  رسید. پایان به ساله هشت

رژیم های زندان در شکنجه و سختی تحمل سال چند از پس که مبارز و ایمان با زنان از یکیهـ( 

خانم شد، تبدیل عیار تمام چریکی به فلسطین های نظامی اردوگاه در و رفت ایران از خارج به شاه،

 است. .................................... مرحومه

آماده شدن، سفر آماده آمادگی، ، اراده و عزم جهاد، معنای به لغات فرهنگ درو( ......................

 است. سازمان و اسباب جنگ، برای کشور یک نیروی نظامی ساختن

3

ادامه سؤاالت در صفحه دوم
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 مفاهیم زیر را تعریف کنید. 4

 وضعیتی است که ...الف( تهدید: 

 
 ... به مجموعهدفاع: ب( 

 
 ... بودن از یعنی دور ج( امنیت:

 

 

 
75/0 

 
25/1 

 
1 

 دو مورد()بسیج در چه زمینه هایی فعالیت می کند؟  5

 

 

1 

 مقدس را بنویسید. دفاع سال هشت داخلی دو مورد از دستاوردهای 6

 

 

 

1 

  اسالمی انقالب و اسالم از دفاع در مختلف های راه از و داشته اساسی نقش مقدس دفاع در زنان 7

 اند. دو مورد را بنویسید. کرده مشارکت

 

 

 

1 

 چیست؟ )دو مورد( انقالب ادامه و حفظ الزمه 8

 

 

1 

 12 جمع نمرات            موفق باشید                                                                                                                    
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99دی5نوبت اول)ص(آل محمدنهمآمادگی دفاعیپاسخنامه  

الف( ثامن االئمه( 4د( فرهنگی               ( 3    ب( ناامنی زیستی         ( 2          ج( امنیت اقتصادی  ( 1 -1

صد(                             صج(                         (1358غ )ب(                       (تهاجمغ )الف(  -2

598د(          غریزیج(          سخت  ب(            شهروندان امنیتالف(  -3

بسیجو(                      مرضیه حدیدچی )دباغ(هـ( 

       (25/0)اندازد.  می خطر به کشور یک در رانمره(  5/0جامعه ) یا فرد حیاتی های ارزش که است الف( وضعیتی -4

 محیطی خطرات برابر درنمره(  5/0)  خود حیات از حراست و حفظ برای زنده موجودات اقدامات مجموعه ب( به

           گوییم. می دفاع(25/0)  گیرد، می صورت تجاوز دفع یا (25/0) تقلیل منظور به که (25/0)

ین،د) یمعنو یها ارزشو  (5/0) ( ینسرزم مال، جان،) یماد منافع یهعل که یخطرات از بودن دور یعنیج( 

(5/0)ما وجود دارد.  (اعتقادات فرهنگ،

خدمات - یفناور و یپژوهش ی،علم یها یشرفتپ از یتحما - کوشا و یانقالب مؤمن، جوانان تیترب و میتعل -5

و یاقتصاد - رسانه و یمجاز یفضا - یتیامن و یدفاع - یهنر و یفرهنگ - ییزدا یتمحروم و یاجتماع

ورزشی. – یسازندگ

مهندسی تجارب کسب -کشور  دفاعی صنایع در پیشرفت -بسیجی  تفکر تولد -خودباوری  و نفس به عتمادا -٦

میهن. از دفاع در مساجد آفرینی نقش -شهادت  و ایثار فرهنگ ترویج -صنعتی  و

 - )رزمندگان به موادغذایی و آب رساندن رزمندگان، به جنگی ادوات و وسایل رساندن) جنگ پشتیبانی -7

دارو، و تدارک تهیه آنها، از مراقبت و جبهه پشت به آنها انتقال و جنگ مجروحان درمان ) درمان و بهداشت

.ایثارگران زا حمایت - نبرد صحنه در مستقیم حضور - (امکانات سایر و لباس

و یانقالب یهروح حفظ - یمل وحدت و استقالل حفظ - یرهبر و یتوال از یبانیپشت و ییروپ - خدا به یمانا -8

و یمدار قانون - دشمن به اعتماد عدم و یآگاه یرت،بص - یانقالب نشاط و روشن یندهآ به یدام - یجهاد اقدام

.یغرب یزندگ سبک رواج با مقابله و یرانیا یاسالم یزندگ سبک یجترو - مردم حقوق از دفاع
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