
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

 5/3 لطفا جمله های زیر را با کلمه یا عبارت صحیح کامل کنید. الف

1 
 (...و سرزمین مال، مادی )جان، منافع علیه کهخطراتی  از بودن دور یعنی.......................  تعریف، ترین در  ساده

 .دارد وجود ( ما...و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوی های ارزش و
 

2 
 اندد   نوع دو خود که دارند .................. منشأ برخی و توفان زلزله، سیل، مانند هستند؛ طبیعی تهدیدات از برخی

 .نرم تهدید و سخت تهدید
 

  به ...................... می شود. یک کشور علیه کشور دیگر منجر تهاجم نظامی یا سخت  3

  .......................... ریشه در اعتقاد مردم به اسالم و پیروی آنها از پیامبر اسالم )ص( و ائمه اطهار )ع( دارد.  4

  در دوران دفاع مقدس شد.  مظهر پایداری و مقاومت مردم ایران...................،  5

  در عملیات ............................ محاصره آبادان در هم شکسته شد. 6

  دفاع آگاهانه مختص انسان است و دارای تفاوت اساسی با ......................... است.  7

  لطفا به سواالت زیر پاسخ دهید. ب

 امنیت زیست محیطی را تعریف کنید. 8

 

 
2 

 تهدیدات نرم با چه هدفی صورت می گیرند؟ 9

 
1 

 تهاجم نظامی را تعریف کنید و برای آن یک مثال بزنید. 10

 

 

1.5 

 2از 1صفحه ی 

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

 نهم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 آمادگی دفاعینام درس: 

 فاطمه حمیدی نام دبیر:

 14/10/1400 امتحان:  تاریخ

 /عصرصبح 08: 00 ساعت امتحان:

 دقیقه 40  مدت امتحان :



 دفاع آگاهانه مختص انسان است
 نمره 12جمع بارم : 

 دفاع چیست؟ 11

 

 

1 

دو مورد از توطئه ها و اقدامات خصمانه که با پیروزی انقالب اسالمی و قطع دخالت آمریکا، علیده ملدت ایدران     12

 آغاز گردید را بنویسید. 

 

 

 

 

1 

 مورد از ویژگی های یک بسیجی را بنویسید. دو 13

 

 

 

1 

 دو مورد از نقش زنان در دفاع مقدس را بنویسید. 14
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 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف

 جای خالی ها:

 . انقالب اسالمی         4       . جنگ        3         . انسانی        2         . امنیت       1

 . دفاع غریزی7       . ثامن االئمه     6. خرمشهر            5

 :و تعاریف سواالت تشریحی ب
 اطارا   گیااهی  و جانوریطبیعت  و زیست محیط پایداری معنای به محیطی زیست امنیت: محیطی زیست امنیت 8

 انساا   جمله از زنده موجودات کل بروند، حیات بین از... و زیست محیط و هوا آب، مانند زیستی عوامل اگر. ماست

 جملاه  از... و زماین  کاره  هوای شد  گرم ها، جنگل بین رفتن از بزرگ، های سیالب وقوع. رفت خواهند بین از ها

 .هستند زیستی ناامن موارد
 دیگارا   هاای  ارزش باه  و بردارد دست خود های ارزش از ملت یک که گیرند می صورت هد  این با نرم تهدیدات 9

  .کند پیدا تمایل
 حملاه  باه  اقادام  کشاور  یاک  اشغال قصد به سرباز و تانک هواپیما، مانند مادی ابزارهای با دشمن نظامی، تهاجم در 10

 .است ساله هشت تحمیلی جنگ و ما کشور به صدام بعثی رژیم تهاجم آ  نمونه که کند می نظامی
 تقلیل منظور به که محیطی خطرات برابر در خود حیات از حراست و حفظ برای زنده موجودات اقدامات مجموعه به 11

 .گوییم می دفاع گیرد، می صورت تجاوز دفع یا
 تروریستی اقدامات و طلبانه تجزیه های حرکت به کمک. 2                    ایرا  ملت اموال و ها دارایی تصر . 1 12

 ایرا  علیه عراق تحمیلی جنگ در صدام رژیم به کمک. 4     آمریکایی جاسوسا  نجات جهت ایرا  به حمله. 3

 دارو و غذا حتی ایرا  ملت علیه ظالمانه های تحریم اعمال .6               ایرا  مسافربری هواپیمای کرد  ساقط. 5

 کشور فناوری و علمی پیشرفت جهت در بسیار موانع ایجاد .8        آمریکایی حاکما  توسط ایرا  ملت به اهانت. 7
 است. اسالم وقف وجودش همه .1 که است کسی بسیجی 13

 .است منت بی او کار و ایثارگر پرتالش، .2

 دارد مخلصانه و فداکارانه شجاعانه، حضور و است داوطلب کشور موردنیاز های میدا  همه در. 3

 است.  متواضع و قانع. 4

 .است اسالمی انقالب آرما  و مکتب راه در جا  بذل و طلبی شهادت روحیه دارای .5
 (رزمندگا  به موادغذایی و آب رساند  رزمندگا ، به جنگی ادوات و وسایل رساند ) جنگ پشتیبانی. 1 14

 لباس دارو، تدارک و تهیه آنها، از مراقبت و جبهه پشت به آنها انتقال و جنگ مجروحا  درما  درما ، و بهداشت. 2

 امکانات سایر و

 نبرد صحنه در مستقیم حضور. 3

 ایثارگرا  از حمایت. 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

 سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400 -1401سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 آمادگي دفاعي نهم نام درس:

 فاطمه حمیدینام دبیر: 

 16/10/1400تاریخ امتحان: 

 /عصرصبح 08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 40 مدت امتحان:


