
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 21 جمع بارم :

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 5.0 .است ........................ و شود ، ........................ پیامبر)ص( : دو نعمت که قدرشان شناخته نمی 1

 2 .ابعاد امنیت را نام برده و دو مورد را توضیح دهید 2

 1 .تهدید را تعریف کنید 3

 2 تهدید را نام برده و توضیح دهید. انواع 4

 1 .است ........................هستیم و دفاع از کشور یکی از  ........................امام خمینی )ره( : امروز در حال  0

 1.0 نام ببرید. سه مورد از تفاوت های تهاجم نظامی و تهاجم فرهنگی را 6

 1 مورد از اقدامات خصمانه آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران را نام ببرید. چهار 7

 1 مورد(.4) ؟داوم انقالب چه باید کردبرای حفظ و ت 8

 5.0 .مورد از فعالیت های بسیج بعد از دفاع مقدس را نام ببریددو  9

 1.0                                               مورد را توضیح دهید. ه و یکنام برد چهارمورد ازدستاوردهای داخلی دفاع مقدس را 15

 2از  2صفحه ی 

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

 نهم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 1اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1311 -1011سال تحصیلی  اول نیمسال آزمون

 یآمادگی دفاعنام درس: 

 حسین نوید نام دبیر:

 21/21/2311امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8: 11  ساعت امتحان:

 دقیقه 14مدت امتحان : 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 امنیت/  سالمتی 1

2 

 نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی

 نظامی: داشتن قدرت دفاعی و تهاجمی

 ی و ثبات محلی که زندگی می کنیم.طی: پایدارزیست محی

3 
 عاملی علیه امنیت است که باعث از دست رفتن دارایی ها می شود.

4 
 تهدید سخت، تهدید نرم، تهدید داخلی و تهدید خارجی

5 
 دفاع / عبادت های بزرگ

6 

 فرهنگی خانواده آسیب می بیند   نظامی ادوات جنگی دارد مثل اشغال خاک-1

 تهاجم نظامی کوتاه مدت است ولی تهاجم فرهنگی بلندمدت است-2

 در تهاجم نظامی دشمن با ما علنا دشمن است ولی در تهاجم فرهنگی دشمن در ظاهر با ما دوستی نشان می دهد-3

7 
 ترور شهید سلیمانی / کودتای طبس / کمک به تجزیه طلبان / تحریم سخت

8 
 ایمان به خدا / احترام به قانون / حمایت از ولی فقیه / امید به آینده

9 
 زش هاتعلیم جوانان انقالب / حفظ و گسترش ار

11 
 پیشرفت در صنایع نظامی / اعتماد به نفس / خودباوری / تولید تفکّر بسیجی

 امضاء:   حسین نوید نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 21 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 1ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 آمادگي دفاعي نهمنام درس: 

 حسین نویدنام دبیر: 

 00/01/0911 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  118: ساعت امتحان:

 دقیقه 04مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




