
 

 دقیقه  06اداره آموزش و پرورش استان اصفهان             مدت آزمون :                           نام و نام خانوادگی :   

  79/ 06مدیریت آموزش و پرورش شاهین شهر           تاریخ آزمون : ..../                        نام کالس  :              

 طراح: ویسی                                    آموزشگاه .............                               دبیر :                    نام 

 سواالت نوبت اول درس آمادگی دفاعی پایه نهم 

 بارم  "بهترین عبادت بعد ازشناخت پروردگارانتظار فرج وگشایش است." ردیف 

 صحيح يا غلط بودن جمالت زير را مشخص كنيد. 0

 ص            غ                   این در کند نظامی ی حمله به تهدید را دیگر کشور ، کشوری اگر الف (

 . است نرم نوع از تهدید گوییم می حالت

 غ           ص    . است رسانی اطالع و سرگرمی زبان، فارسی ای ماهواره های شبکه اصلی هدفب ( 

 غ     ص                                  .گویند می دفاعی آمادگی را تهاجم برابر در آمادگی گونه هرج( 

 غ      .          ص     ستین زلزله وعوق قیدق زمان ینیب شیپ به قادر خود یکنون دانش با بشرد( 

 

2 

 خالي را باكلمات مناسب كامل كنيد .جاهاي  2

 .شکست هم در............................ عملیات طی در و 0606 ماه مهر تاریخ در آبادان محاصرهالف ( 

 . است  …………………  انسان ضروری و فطری نیازهای ترین مهم ازب( 

 .است مشهور ... .................. دوران به)بعد به 0609 سال( مقدس دفاع از پس دورانج ( 

 .است ..................... تهاجم دشمن روش نیتر خطرناکد ( 

 

2 

 مشخص کنید .)×( گزینه های درست را باعالمت  6

 .میشود گفته ............ تهاجم درمقابل آمادگی هرگونه به -0

 دفاع )د                شبیخون )ج                دفاعی آمادگی )ب          جسمانی آمادگی )الف

 .داد را آن تشکیل دستور 0651 آذر 5 در ) ره( خمینی امام -2

 مسکن بنیاد(د                  بسیج (ج                   سپاه (ب          انتظامی نیروی (الف

 ".کرد باید فداکاری دین حفظ برای که دهد می درس عاشورا"کیست؟ از سخن این -6

 مطهری استاد( د         بهشتی شهید( ج           رهبری معظم مقام( ب        (ره)خمینی امام( الف

5/0 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 4

 ؟گویند میچه  را تهاجم برابر در آمادگی گونه هرالف ( 

 شد؟ آغاز سالی چه در و کسی چه رهبری به شاهنشاهی نظام علیه ایران مردم بزرگ قیامب( 

 کدامند؟ طبیعی تهدیداتج ( 

 کند؟ می تهدید نظامی حمله و اقتصادی تحریم به مارا کشور آمریکا چراد ( 

 

 

25/6 

95/6 

95/6 

95/6 



 جدول زیر را کامل کنید . 5

 فرهنگی تهاجم نظامی تهاجم  مقایسه معیار

   تهاجم مدت

   ظاهری چهره

   تهاجم مورد های مکان
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 .دهید توضیح را مورد یکی .ببرید نام را امنیت مختلف های نبهج 0

 

2 

 )مورد دو(دانیم؟ می میدان پیروز را خود تحمیلی جنگ در ما چرا 9

 

0 

 )وردم 4) ببرید نام را عامل غیر پدافند اصول 1

 

2 

 بنویسید؟ را آموزی دانش بسیج مهم وظایف از مورد6 7
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 ؟ چیست دفاع 06

 

0 

 بنویسد؟ را مقدس دفاع در زنان مهم نقش از مورد 4 00

 

 

2 

 باشیم؟ داشته ایمن درس کالس یک توانیم می چگونه شما نظر به 02

 

 

0 

 

 موفق باشید 


