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

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

 بارم سؤاالت ردیف

 2 ترین تعریف امنیت را بنویسید.ساده 1

 2 های داخلی وخارجی ناامنی را توضیح دهید.ریشه 2

ملت ایران آغاز  علیه ایها و اقدامات خصمانهتوطئهچه و قطع دست دخالت آمریکا،  ایران با پیروزی انقالب اسالمی 3

 )چهار مورد( ؟گردید

2 

 2 چهار مورد از سطوح امنیت را فقط نام ببرید. 4

 2 مفهوم تهدید را شرح دهید. 5

 2 برده وتوضیح دهید. انواع تهدیدات را نام 6

 2 بنویسید. و آمادگی دفاعی را ممنظور از مفاهیم تهاج 7

 2 بسیج را تعریف کنید. 8

 2 مفهوم دفاع را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید. 9

 2 را بنویسید. نیروهای مردمی در برخی کشورهای جهاندو نمونه از 11

 1از 1صفحه ی 

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

 پایه 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 10اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظواحد   سرای دانش پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1911 -1011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 دفاعیآمادگی نام درس: 

 رضا قاسمی نام دبیر:

 12/1311 / 11 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 12:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 12مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 

 

 محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنمای تصحیح ردیف

که علیه منافع مادی )جان، مال، سرزمین و(... وارزشهای معنووی   ترین تعریف، امنیت یعنی دور بودن از خطراتی درساده 1

 .ما وجود دارد...()دین، فرهنگ، اعتقادات و

 توانوود داخلووی یووا خووارجی باشوود. در نوواامنی داخلووی،    هووا مووی  نوواامنیدر هوور کشووور یووا جامعووه ریشووه    2

 . …طلبوی و  های خطور در داخوم مرزهوای یوو کشوور نهفتوه اسوت  ماننود هورو ومورو، شوور ، جودایی            ریشه

 هووای اقتصووادی، تبلی ووات امووا در نوواامنی خووارجی عوامووم، بیوورون از مرزهووا قوورار دارنوود  عووواملی ماننوود ت ووریم 

 اسووت، آن شووهروندان امنیووت توویمین حکووومتی هوور وظیفووه مهمتوورین امووروزه.  …ه وهووای بینانوو منفووی رسووانه

 .طوری که همه احساس آرامش داشته باشند به

حمله به ایوران جهوت نجوات    -کمو به حرکتهای تجزیه طلبانه و اقدامات تروریستی-تصرف داراییها و اموال ملت ایران 3

سواقط  -کمو به رژیم صدام در جنگ ت میلی عورا  علیوه ایوران    -(جاسوسان آمریکایی )ماجرای طوفان شن در طبس

اهانت به ملت ایران توسوط  -اعمال ت ریمهای ظالمانه علیه ملت ایران حتی غذا و دارو -کردن هواپیمای مسافربری ایران

 ایجاد موانع بسیار در جهت پیشرفت علمی و فناوری کشور -حاکمان آمریکایی

 .دگی، م لی و شهریامنیت جسمی و فردی، خانوا 4

 انوودازد. ایوونتهدیوود وضووعیتی اسووت کووه ارزشووهای حیوواتی فوورد یووا جامعووه را در یووو کشووور بووه خطوور مووی    5

ارزشها شامم مسائم اعتقادی، باورهای دینی، رفتارهای ص یح، قوانین و مقررات، پاسوداری از مرزهواو امنیوت کشوور،     

 .شوداشت ال و آسایش و راحتی مردم می

 گوووییم ایوون تهدیوود از نوووعکنوود، در ایوون حالووت مووی کشووور دینوور را تهدیوود بووه حملووه نظووامی اگوور کشوووری، 6

 گوووییم ایوون تهدیوود ازا و اعتقووادات یووو جامعووه هوودف قوورار گیوورد، موویهووسوو ت اسووت امووا اگوور ارزشووها، باور

 نوع نرم اسوت. تهدیودات نورم بوا ایون هودف صوورت مینیرنود کوه یوو ملوت از ارزشوهای خوود دسوت بوردارد               

 هووا ورزشووهای دینووران تمایووم پیوودا کنوود. معروفتوورین تهدیوودهای نوورم در فرووای مجووازی، موواهواره     و بووه ا

 .اندتبلی ات دشمنان برای شما شناخته شده

 منظووور اشوو ال و سوولطه بووه  دینوور کشوووری بووه کشووور یووولووه تهوواجم بووه معنووای شووبی ون، هجوووم و حم  7

 .شود گفته می آمادگی دفاعیبه هرگونه آمادگی در مقابم تهاجم  .بر آن سرزمین است

 گیوری از امکانوات و تجهیوزات ملوی، حرکتهووای     بسویج یعنوی آموادگی نیروهوای مردموی و داوطلوا کوه بوا بهوره          8

 هووای نظووامی، فرهننووی، اقتصووادی، اجتموواعی، علمووی و فنوواوری، سووازندگی و      جمعووی خووود را در زمینووه  

 .کنند دستاورهای انقالب اسالمی تال  میکنند و برای حراست از  زدایی سازماندهی می م رومیت

 بووه مجموعووه اقوودامات موجووودات زنووده بوورای حفووی و حراسووت از حیووات خووود در برابوور خطوورات م یطووی      9

 آگاهانه و غریزی. .که به منظور تقلیم یا دفع تجاوز صورت مینیرد، دفاع مینوییم

 رتش آزادی ب ش چینا -مردمی سوئیسنیروهای داوطلا  11

 امضاء:    رضا قاسمی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 10ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 1911-1011سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 آمادگی دفاعی  نام درس:

  رضاقاسمی نام دبير:

 11/1911 / 10 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  11:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




