
 دقیقه  06زمان آزمون : 

 79/  06/  32تاریخ آزمون : 

 صبح  8ساعت شروع : 

 ناسوتی - طراح : صادق

 00تعداد سواالت : 

اه
شگ

وز
آم

ره 
مه

 

  یا لطیف 

 آموزش و پرورش استان خوزستان شهرستان دزفول

 توانای اول دبیرستان دوره  

 درس :  آمادگی دفاعی               آزمون نوبت اول 

 3تعداد صفحات : 

 نام :

 نام خانوادگی :

 نام پدر:

 شمارۀ دفتر :

 م : ) (کالس نه

 امضاء دبیر  نام و                   نمره به حروف ........................                         نمره به عدد ......................                           

 ردیف شویدقت و توکّل به خدای مهربان و آرامش به سؤاالت زیر پاسخ بده . حتماً موفق میدوست خوبم، با  بارم

 جاهای خالی را با لغات مناسب پُر کنید. 5/0

 .گویند اُفتد ...................................... میای که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق میالف( به نبرد خشن و مسلحانه

 ترین روش دشمن تهاجم ............................... است .خطرناکب( 

 ج( با ظهور ...................... دوران دیگری از مبارزه با ظلم و جهل و بت پرستی و تبلیغ پرستش خداوند یکتا آغاز شد.

0 

 درست                    نادرست                                                    ی زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی جمله 5/0

 الف( تهدید، یعنی خطرات و عواملی که امنیت ما و کشور را از بین ببرد.     

 به جمهوری 3/78با رأی قاطع  0259فروردین  03ب( مردم ایران در روز 

 اسالمی ایران رأی مثبت دادند .        

 های علمی و ادبی از آموزان  تشکیل انجمنج( تقویت توان علمی دانش

 آموزی است.های بسیج دانشبرنامه      

3 

5/6 

 

 

5/6 

 «دهد که برای حفظ دین فداکاری باید کرد عاشورا درس می» الف( این سخن از کیست ؟ 

 ( استاد مطهری4( شهید بهشتی                   2(  مقام معظم رهبری               3(  امام خمینی )ره(                0 

 ب( امام خمینی ) ره( در چه تاریخی دستور تشکیل ارتش بیست میلیونی را صادر نمود ؟

 0259بهمن  33( 4                     0258آذر  5( 2                     0259بهمن  03( 3             0258فروردین  03( 0

2 

0 

 

 4 ترین تعریف امنیت را بنویسید .ساده

 5 دفاع چیست ؟ 0

   دامه سواالت در صفحه بعد ا 

https://t.me/typeriazghafarzadeh)تایپ مطالب زیبای ریاضی و فیزیک و ... و اسالید )غفارزاده  

 

https://t.me/typeriazghafarzadeh)تایپ مطالب زیبای ریاضی و فیزیک و ... و اسالید )غفارزاده  

 

https://t.me/typeriazghafarzadeh
https://t.me/typeriazghafarzadeh


  3صفحۀ :                                       م        نهنوبت اول پایۀ              مادگی دفاعی آ آزمون                       نام و نام خانوادگی :              

 ردیف سواالت بارم

0 
 

 0 آموزی را بنویسید .دو مورد از وظایف مهم بسیج دانش

0 

 

 چهار مورد از دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس را بنویسید.

 

 

9 

 دانیم ؟ ) دو مورد (را پیروز میدان میچرا ما در جنگ تحمیلی خود  0

 

 

8 

 یکی از وظایف مهم و اساسی زنان چیست ؟  0

 

 

7 

 06 انواع دفاع را نام ببرید و هر کدام را تعریف کنید . 0

 00 مورد ( 4اصول پدافند غیر عامل را نام ببرید . )  0

03  موفق باشید  

 

 
نیفتاده باشد . عزیزانم دقّت کنید پاسخ سؤالی از قلم  
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 دقیقه  06زمان آزمون : 

 79/  06/  32تاریخ آزمون : 

 صبح  8ساعت شروع : 

 طراح : صادق

 00تعداد سواالت : 

اه
شگ

وز
آم

ره 
مه

 

  یا لطیف 

 ولآموزش و پرورش استان خوزستان شهرستان دزف

 توانای اول دبیرستان دوره  

 درس :  آمادگی دفاعی               آزمون نوبت اول 

 3تعداد صفحات : 

 نام :

  نام خانوادگی :

 نام پدر:

 شمارۀ دفتر :

 م : ) (کالس نه

 امضاء دبیر  نام و                   نمره به حروف ........................                         نمره به عدد ......................                           

 ردیف شویدقت و توکّل به خدای مهربان و آرامش به سؤاالت زیر پاسخ بده . حتماً موفق می دوست خوبم، با بارم

 جاهای خالی را با لغات مناسب پُر کنید. 5/0

 .گویند .............. میجنگُافتد ..............ای که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق میالف( به نبرد خشن و مسلحانه

 .................. است .فرهنگیترین روش دشمن تهاجم .............خطرناکب( 

 دوران دیگری از مبارزه با ظلم و جهل و بت پرستی و تبلیغ پرستش خداوند یکتا آغاز شد. ......پیامبرج( با ظهور .........

0 

 درست                    نادرست                                                    ی زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی جمله 5/0

 الف( تهدید، یعنی خطرات و عواملی که امنیت ما و کشور را از بین ببرد.     

 به جمهوری 3/78با رأی قاطع  0259فروردین  03ب( مردم ایران در روز 

 رأی مثبت دادند . اسالمی ایران        

 های علمی و ادبی از آموزان  تشکیل انجمنج( تقویت توان علمی دانش

  آموزی است.های بسیج دانشبرنامه      

3 

5/6 

 

 

5/6 

 «دهد که برای حفظ دین فداکاری باید کرد عاشورا درس می» الف( این سخن از کیست ؟ 

 ( استاد مطهری4( شهید بهشتی                   2مقام معظم رهبری               (   3(  امام خمینی )ره(               0 

 ب( امام خمینی ) ره( در چه تاریخی دستور تشکیل ارتش بیست میلیونی را صادر نمود ؟

 0259بهمن  33( 4                     0258آذر  2 )5                     0259بهمن  03( 3             0258فروردین  03( 0

2 

0 

 

 ترین تعریف امنیت را بنویسید .ساده

های معنوی ) دین، فرهنگ، اعتقادات دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادّی ) جان، مال ، سرزمین و .... ( و ارزش

 و.....( وجود دارد .

4 

 دفاع چیست ؟ 0

حراست از حیات، اعتقادات، سرزمین و .... در برابر خطراتی ها برای حفظ و شود که انسانمجموعه اقداماتی گفته می

  دهد.کند، انجام میکه او را تهدید می

5 

   ادامه سواالت در صفحه بعد  
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  3صفحۀ :                                           م   نهنوبت اول پایۀ              مادگی دفاعی آ آزمون                       نام و نام خانوادگی :              

 ردیف سواالت بارم

0 
 

 آموزی را بنویسید .دو مورد از وظایف مهم بسیج دانش

 آموزان .تقویت اعتقادات دینی و آگاهی سیاسی دانش -0

 آموزانی منطبق با الگوی دینی .تربیت دانش -3

 های فرهنگی، سیاسی و .... آموزان در زمینهمشارکت دانش -2

 های علمی و ادبیآموزان و تشکیل انجمنتقویت توان علمی دانش -4

0 

0 

 

 چهار مورد از دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس را بنویسید.

 پیشرفت در صنایع دفاعی و کسب تجارب نظامی –تولد تفکر بسیجی  –اعتماد به نفس و خود باوری 

 

9 

 دانیم ؟ ) دو مورد (چرا ما در جنگ تحمیلی خود را پیروز میدان می 0

 چون دشمن به اهداف :

 جدا کردن خوزستان از کشور -3ساقط کردن نظام جمهوری اسالمی ایران .                 -0

 گرفتن حتمی یک وجب از خاک میهن -4                           حاکمیت بر اروند رود .                    -2

 نرسید.

8 

 یکی از وظایف مهم و اساسی زنان چیست ؟  0

 دهند.ی جامعه اسالمی را تشکیل میتربیت فرزندانی است که زنان و مردان آینده

7 

 انواع دفاع را نام ببرید و هر کدام را تعریف کنید . 0

 عامل و غیر عامل

 ی مستقیم   ی مبارزهعامل : مقابله 

 توان انجام داد تا زیان اقتصادی و تلفات را  غیرعامل : مجموعه اقداماتی که بودن استفاده از تجهیزات جنگی می 

 کاهش داد .                     

06 

 مورد ( 4اصول پدافند غیر عامل را نام ببرید . )  0

 فریب -پراکندگی  –اختفاء  –استتار 

00 

03  موفق باشید  

 

 
 عزیزانم دقّت کنید پاسخ سؤالی از قلم نیفتاده باشد .

https://t.me/typeriazghafarzadeh)تایپ مطالب زیبای ریاضی و فیزیک و ... و اسالید )غفارزاده  

 

https://t.me/typeriazghafarzadeh)تایپ مطالب زیبای ریاضی و فیزیک و ... و اسالید )غفارزاده  

 

https://t.me/typeriazghafarzadeh
https://t.me/typeriazghafarzadeh

