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 حفظ فرهنگی هویت  - ب   ملی دینی های ارزش- الفارزش های حیاتی کدامند؟ ./52 

    سرزمین

 موارد همه-د      اقتصادی و سیاسی استقالل ج

5 

بخشی از سیاست های دفاعی کشور ما در برابر تهدیدات دشمن توسط چه کسی و در  ./52 

 چه تاریخی بیان شده؟

  11/5/19 در)ره(خمینی امام الف

    11/5/19 در رهبری معظم مقام -ب 

   11/1/19 در رهبری معظم مقام-ج 

    11/1/67 در(ره) خمینی امام-د  
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 لقب ایران وشکیم پدر و ؟شد پرتاب دشمن سرزمین به تاریخی چه در موشک اولین ./52 

 ؟ است کسی چه

 . مقدم هرانیط حسن شهید ؛ 1373 بهمن-الف 

 .   روشن احمدی شهید؛ 1373 فروردین -ب

 .مقدم هرانیط حسن شهید ؛ 1373اسفند-ج
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  ی دبیر:گو نام خانواد نام

 نمره به عدد:

 نمره به حروف:

 تاریخ و امضاءدبیر:

 

 

  خانم سورانیطراح :

 

 

 صحفه3سواالت در

 اسمه تعالیه ب
 آموزش و پرورش استان اصفهان اداره کل

 آموزش وپرورش  شهرستان نجف آبادمدیریت 

 )سالم ا...(معصومهحضرت  آموزشگاه:

 دقیقه69ت امتحان :مدّ

 ساعت آزمون:صبح      

 نام و نام خانوادگی:

 نام پدر:

 ...مدهّ:کالس 

 دی ماهنوبت  نوبت امتحانی:

 

 آمادگی دفاعی نام درس:

 

 

   1316/ 10/  تاریخ امتحان:



 .مقدم هرانیط حسن شهید  ؛1376 اسفند -د

 رماندهیف، اسالمی جمهوری رهبر وظایف از یکی اساسی قانون ...اصل ی ... ماده طبق ./52 

ت.اس مسلح نیروهای کل  

  119 اصل 4 ماده-ب       119اصل 19ماده-الف

 4 اصل 112 ماده -د        4 اصل119 ماده-ج
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 جهان... هویت از بخشی صورت به ایرانی ،هویتایران )ص(بهمحمدی نابباوروداسالم  ./52 

 .آمد در اسالم

  اجتماعی،فرهنگی -ب             فرهنگی -الف

 اجتماعی-د       اجتماعی،یاسی س -ج

 

7 

  

 

 

52./ 

  ...معنای به انقالب ؟باشد می صحیح موارد کدام

   است شدن رو و زیر-الف 

 عوض لزوماً شی یک ماهیت وکه ذات  کنندمی معرفی اینگونه را انقالبفالسفه -ب

 .شود

 

 . نشدن دگرگون و نکردن تغییر یعنی انقالب شناسان جامعه نگاه از -ج 

  

  ب و لفا-د

6 

 

 

 

 

 -الف .       شد مستقرایران  در...تاریخدر سراسری پرسی همه در اسالمی انقالب /.22 

  1325اسفند15

  1326اسفند15-ج          1325 فروردین15-ب

  1326فروردین15-د
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 ؟شد آزاد عملیات کدام در خرمشهر ./52 

 ثامن -د                   خیبر -ج             القدس طریق -ب        الی بیت المقدس -الف

 االئمه

 

1 

 19 پاسخ هاراکامل نمایید.  

 11 .شد شروع.... و ،...قومی درگیری :مانند مختلفیباپیروزی انقالب ،توطئه های  ./2 

 در مهم هایسیاست از یکی ...و کودکان برای  ایرایانه  هدفمند های بازیطراحی  ./2 

 .است.... جنگ

15 

 13 .هستند ..و......خدمات منشا المللی بین ی  جامعه در ایران موفقچهره های  ./2 

 ی  آزاده مردم و اسالمی کشورهای برای ...و ...ایجاد مقدس دفاع دوران دستاوردهای از ./2 

 .شد آنها قیام و بیداری باعث که بود جهان

14 



 با ارتباط و دوستی خواستار اسالم امبرپی رفتار و آیات از الهام با اسالمی انقالب ./2 

  که است کشورهایی

 کنند. ... نمی امور در -5.کنند نمی ...دیگران حقوقبه -1:

12 

 حفظ در مهم عوامل از یکی ودارد غیرنظامی، نظامی زندگی در مهمی نقش ...از حفاظت ./2 

 .است... کشور

17 

 که است واقعیت اینی  دهنده شانن مقدس دفاع های صحنه در مردم حضور سال 5 ./52 

 .است مردم..... دارای اسالمی جمهوری رهبری

16 

 پاسخ دهید. زیربه سواالت   

 

15 

 . بنویسید را نرم جنگ اهداف مهمترین 1 

1- 

5-                                             

11 

 .نویسیدب را اسالمی انقالب پیروزی معنوی های نعمت از مورد یک ./52 

 

 

59 

  

52./ 

                                          

 ؟کیست کشورمان در حاضر حال در بسیجیانالگوی  بهترین

 

 

51 

  

 

 

2/. 
 

 و کارزار وارد چگونه انبزرگتر همراه به نوجوانان و جوانان،عراق رژیم غافلگیرانه باحمله

 ؟ شدند بزرگ آزمایشی

 

 

 

 

 

 

55 

 .بنویسید را شهادت و ایثار فرهنگ زیبای هایجلوه زا مورددو  ./2 

1-                         2-                              

53 

 مورد(2.) بنویسید را مقدس دفاعی  آموزنده های تجربه /.2 

1- 

5- 

54 

 رابنویسید. موردازآداب سفر راهیان نور4 1 

1- 

5-                           

3- 

4- 

52 



 ؟است بوده ها روش و الگوها کدام اساس برآوران  رزم سبک زندگی ./62 

1-                   

5- 

3- 
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 کردند؟می توجه اصولی چه به آورانرزم /.52 

 

 

56 

 باارزش ترین نوع اقتدار،اقتدارفرهنگی است ؛چرا؟ /.2 

1- 

5- 
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 "د،مرد از نامرد شناخته میشودهنگامی که شیپور جنگ نواخته شو"شهیدآوینی : 

 

 

 3 صحفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


