
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 در بین گزینه های زیر موارد صحیح و غلط را مشخص کنید.

 تهاجم نظامی از تهاجم فرهنگی خطرناک تر است.         ص) (                غ) (-1

 غ) (      ص) (زنان،تربیت فرزندانی است که جامعه را تشکیل می دهند.   یکی از وظایف مهم -2

 امنیت از مهم ترین نیازهای فطری و ضروری انسان نیست.       ص) (         غ) (-3

15. 

2 

 با توجه به کلمات داده شده )یک کلمه اضافی است(،بهترین پاسخ را انتخاب کنید.

 امنیت(-وحدت مردم-خداایمان به -آمادگی دفاعی-)تهدید

 است. و پیروی از رهبری .................. رمز پیروزی انقالب اسالمی،-1

 ریشه و سرچشمه امنیت چیست؟-2

 خطرات و عواملی که امنیت ما و کشور را از بین می برد.-3

 به هر گونه آمادگی در مقابل تهاجم می گویند.-4

2 

3 

 کنید.جاهای خالی را با کلمات مناسب پر 

 در تهاجم ............................. اشغال ذهن و اعتقادات و تغییر ارزش ها است.-1

 بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد،..................... نام دارد.نبرد خشن و مسلحانه ای که -2

 سالح نیروهای بسیجی ایمان،اعتقاد،ایثار و ................ است. -3

15. 

4 

 مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید.

 طرح تشکیل ارتش بیست میلیونی بسیج را چه کسی و در چه تاریخی صادر نمود؟-1

 1331آذر  3-ب(امام خمینی       1332شهریور  22-الف(امام خمینی

 1331آبان  4-د(فرمانده کل سپاه     1331مهرماه  3-ج(مقام معظم رهبری

2 

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

 متوسطه اول نهم   مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد پسرانه دبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 دفاعی نهم .نام درس: 

  آقای عرب نام دبیر:

 41/4111 /41 امتحان:  تاریخ

 صبح 8  ساعت امتحان:

 دقیقه61مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 چه بود؟ 1331م از عملیات )ثامن االئمه( مهر هدف رزمندگان اسال-2

 شکسته شدن محاصره آبادان               ب(آزاد سازی خرمشهرالف(

 ج(تصرف یک تپه دیدبانی مهم                   د(آزادسازی بخشی از ارتفاعات سلیمانیه

 کدام نوع تهدید،منشا انسانی ندارد؟-3

 اقتصادی       ج(طوفان           د(تهدید نرمالف(حمله نظامی        ب(تحریم 

 به دفاعی گفته می شود که به صورت ناخودآگاه انجام شود و بین موجودات زنده مشترک است.-4

 الف(دفاع غریزی     ب(دفاع عاقالنه        ج(دفاع شخصی            د(دفاع آگاهانه

. 

 هدف از تهاجم نظامی چیست؟

 

 

 

1 

6 

 تعریف کنید.دفاع را 

 

 

1 

7 

 ملت ما چه درسی از مکتب امام حسین )ع( و قیام عاشورا آموخته اند؟

 

 

1 

8 

 نتایج ظهور امام زمان )عج( چیست؟

 

 

1 

9 

 مفهوم واژه بسیج را بنویسید.

 

 

1 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
                        غ( 3                           ص( 2                      غ(1

 نمره دارد.  1.3هر مورد 

2 
 آمادگی دفاعی( 4                 تهدید (3             (ایمان به خدا2                         (وحدت مردم1

 نمره دارد. 1.3هر مورد 

3 
 (فداکاری3(جنگ       2(فرهنگی       1

 نمره دارد 1.3هرمورد 

4 
 (الف4(ج       3(الف         2(ب          1

 نمره دارد 1.3هرمورد 

. 
 تهاجم نظامی،حمله ی کشوری به کشور دیگر با ابزار نظامی مانند هواپیما تانک و سرباز است.

 نوع تهاجم دوره ی کوتاه و چندساله دارد.هدف از تهاجم نظامی اشغال کردن و سلطه بر سرزمین است که این 

6 
به مجموعه اقدامات موجودات زنده برای حفظ و حراست از حیات خود در برابر خطرات محیطی که به منظور تقلیل یا دفع تجاوز 

 انجام می شود دفاع می گویند.

7 
 عدم پذیرش ظلم و توسل به کفر و ناحق

 تجاوز و ظلم و ستمایستادگی در برابر 

 با ظهور امام زمان )عج( عدالت صلح و برادری در سراسر جهان برقرار می شود. 8

9 
واژه ی بسیج به معنای جهاد ،عزم و اراده ، آمادگی، آماده ی سفر شدن ، آمادگی برای تشکیل نیروی نظامی یک کشور،اسباب و 

 سازمان است.

 امضاء:    سعید عرب نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره41جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ واحد سرای دانش رانهپس دولتیغیر  دبیرستان
 0410-0411سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 دفاعی نهمنام درس:

 سعيد عربنام دبير: 

 01/0411 / 04 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  ......... امتحان:ساعت 

 دقیقه 01مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




