
 

 1صفحه 

 

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

 نهم           پایه و رشته :

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

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

2مدیریت منطقه   

مرزداران                                   پسرانهاول دبیرستان دوره   

1395-96سال تحصیلی  نوبت اولامتحانات   

آمادگی دفاعی :نام درس  

13/10/1395:  تاریخ امتحان  

.صبح8:00: ساعت امتحان  

 .دقیقه60  :مدت امتحان

 

روف:          به عدد:               نمره به حنمره تجدید نظر  محل مهر و امضاء مدیر روف:          ه عدد:                نمره به حنمره ب   

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

 سواالت بارم

 ( 10تا  1ای) سوأالت چهارگزینه - الف 5

0/5 
 از مهمترین نیازهای فطری و ضروری انسان است. -1

 الف( تهدید                  ب( سالمتی                       ج( امنیت                       د( دفاع

0/5 
 از تهدیدات زیر منشأ انسانی دارد؟کدام یک  -2

 الف( سیل                   ب( جنگ                          ج( طوفان                      د( زلزله

0/5 
 .تهدیدازنوع.............است گوییممی حالت کند،دراین نظامی حمله اگرکشوری،کشوردیگرراتهدیدبه -3

 ب( نرم                           ج( سخت                        د( سیاسیالف( نظامی                    

0/5 

 شود.تهاجم ............ گفته می درمقابل آمادگی هرگونه به -4

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

0/5 
 است که در معرض این نوع از تهاجم قرار دارد.ها از مکانهایی مدارس و دانشگاه -5

 الف( تهاجم اقتصادی        ب( تهاجم نظامی              ج( تهاجم علمی               د( تهاجم فرهنگی

0/5 
 .افتدیم اتفاق مستقل اچنداجتماعی دو نیب که است یاومسلحانه نبردخشن -6

 ج( کشتار دسته جمعی          د( مبارزه آزاد             الف( تهاجم                 ب( جنگ          

0/5 
 با پذیرش قطعنامه ................. از سوی ایران و عارق جنگ تحمیلی پایان یافت. 1367سرانجام در مرداد سال  -7

 امنیت شورای 895سازمان ملل        د(  598شورای امنیت         ج(  598سازمان ملل        ب(  895الف( 

0/5 

 که یخوددربرابرخطرات…و نیات،اعتقادات،سرزمیازح وحراست حفظ یبرا انسان شودکهیم گفته یاقدامات مجموعه به -8

 .دهدیم کند،انجامیدمیاوراتهد

 الف( آمادگی دفاعی             ب( مبارزه                        ج( دفاع                                 د( شبیخون

0/5 
 دستور تشکیل آن را داد. 1358آذر  5امام خمینی در  -9

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

0/5 
 شکسته شد.« ثامن االئمه»محاصره این شهر به دستور امام خمینی)ره( و در عملیاتی به نام  -11

 ب( اهواز                 ج( آبادان               د( شلمچه  الف( خرمشهر               

 (14تا  11غلط)  -سوأالت صحیح - ب 2

 غلط    صحیح                                                     .ببرد نیازب را ماوکشور تیامن که یوعوامل خطرات یعنیدیتهد -11 0/5

 غلط   صحیح                        رنرداب  دست خود یها ازارزش ملت کی رندکهیگیم صورت هدف نیا با نرم داتیتهد -12 0/5

اپلیکیشن پادرس 



 

 2صفحه 

 

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

 نهم           پایه و رشته :

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

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

2مدیریت منطقه   

مرزداران                                   پسرانهاول دبیرستان دوره   

1395-96سال تحصیلی  نوبت اولامتحانات   

آمادگی دفاعی :نام درس  

13/10/1395:  تاریخ امتحان  

.صبح8:00: ساعت امتحان  

 .دقیقه60  :مدت امتحان

 

 صحیح            غلط                                       .است امنیت بردن تهدیدازبین قراردارد،زیراهدف امنیت تهدیددرمقابل  -13 0/5

 صحیح            غلط                  .یک تهاجم فرهنگی بود ساله هشت تحمیلی کشورماوجنگ به صدام بعثی رژیم تهاجم -41 0/5

5 
 (17تا  15سوأالت تشریحی)  -د

2 

 را توضیح دهید؟ ملیبرچند نوع است ؟ نام ببرید ؟ امنیت  امنیت چیست ؟ -15

 

 

 

 

 

  

2 

 پدافند غیرعامل را توضیح دهید؟ -16

 

 

 

 

1 

 را شرح دهید؟از وظایف و برنامه های بسیج دانش آموزی  سه مورد  -11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

موفق و  پیروز 

باشید   
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 شورای امنیت 895سازمان ملل        د(  598ج(       شورای امنیت    598سازمان ملل        ب(  895الف( 

0/5 

 که یخوددربرابرخطرات…و نیات،اعتقادات،سرزمیازح وحراست حفظ یبرا انسان شودکهیم گفته یاقدامات مجموعه به -8

 .دهدیم کند،انجامیدمیاوراتهد

 دفاع                                 د( شبیخونالف( آمادگی دفاعی             ب( مبارزه                        ج( 

0/5 
 دستور تشکیل آن را داد. 1358آذر  5امام خمینی در  -9
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0/5 
 شکسته شد.« ثامن االئمه»به نام  محاصره این شهر به دستور امام خمینی)ره( و در عملیاتی -11

 الف( خرمشهر                 ب( اهواز                 ج( آبادان               د( شلمچه

 (14تا  11غلط)  -سوأالت صحیح - ب 2

 غلط    صحیح                                                     .ببرد نیازب را ماوکشور تیامن که یوعوامل خطرات یعنیدیتهد -11 0/5
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

اپلیکیشن پادرس 



 

 2صفحه 

 

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

 نهم           پایه و رشته :

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

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

2مدیریت منطقه   

مرزداران                                   پسرانهاول دبیرستان دوره   

1395-96سال تحصیلی  نوبت اولامتحانات   

آمادگی دفاعی :نام درس  

13/10/1395:  تاریخ امتحان  

.صبح8:00: ساعت امتحان  

 .دقیقه60  :مدت امتحان

 

 غلط       صحیح                                            .است امنیت بردن تهدیدازبین قراردارد،زیراهدف امنیت تهدیددرمقابل  -13 0/5

 صحیح            غلط                  .یک تهاجم فرهنگی بود ساله هشت تحمیلی کشورماوجنگ به صدام بعثی رژیم تهاجم -41 0/5

5 
 (17تا  15سوأالت تشریحی)  -د

2 

 را توضیح دهید؟ ملیبرچند نوع است ؟ نام ببرید ؟ امنیت  امنیت چیست ؟ -15

 

از مهمترین نیازهای فطری و ضروری انسانی است یکی از مهمترین دالیلی هم که باعث پیدایش سکونت گاه ها و 

 شهرها شده نیاز مشترک انسان ها به امنیت بوده است 

 امنیت ملی: توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش های حیاتی خود در برابر تهدیدات خارجی می باشد 

 

امنیت -امنیت زیست محیطی –امنیت اجتماعی و فرهنگی  –امنیت اقتصادی  –امنیت نظامی –امنیت سیاسی 

 ملی 

 

 

2 

 پدافند غیرعامل را توضیح دهید؟ -16

مجموعه اقداماتی است که بدون استفاده از تجهیزات جنگی می توان انجام داد تا از وارد شدن تلفات جانی به 

 حیاتی و مهم کشور جلوگیری کرد. افراد و زیان اقتصادی به مراکز و تاسیسات
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 را شرح دهید؟از وظایف و برنامه های بسیج دانش آموزی  سه مورد  -11
 
 

 (تربیت دانش آموزانی منطبق با الگوهای دینی 1
 ( مشارکت دانش آموزان در زمینه های فرهنگی و سیاسی وسازندگی و .....2
 (آموزش رشته های مختلف ورزشی و برگزاری اردوهای متنوع و با نشاط 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اپلیکیشن پادرس 


