


 باسمه تعالی

 بارم  سئوال                                                                                                 ردیف 

 جاهای خالی را با لغات مناسب پر کنید . 1

 

 ین دو یا چند اجتماع مستقل  صورت می گیرد......... می گویند.به نبرد خشن و مسلحانه ای که ب 

 

 خطر ناک ترین روش دشمن تهاجم .............است 

 

 . محاصره آبادان در تاریخ .................و در عملیات ثامن االئمه در هم شکسته شد 

  

5/1 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید . 2
 

 ت و عواملی که امنیت ما و کشور ما را به خطر می اندازد     درست           غلطتهدید یعنی خطرا
 

 غلط    . درست  به جمهوری اسالمی ایران رای مثبت دادند 2/89با رای قاطع  1551فروردین  12مردم ایران در 
 

 است  الیف مهم بسیجو تکتقویت توان علمی دانش آموزان و تشکیل انجمن های علمی و ادبی از برنامه های 

 درست       غلط

 

5/1 

 امام خمینی در چه تاریخی دستور تشکیل ارتش بیست میلیونی را صادر نمودند ؟ 5
 

 1551بهمن  12ب (                      1559فروردین  12الف ( 

 1551بهمن  22د (                                   1559آذر  5ج ( 

 

5/0 

 چه سالی پس از دوران دفاع مقدس به دوران سازندگی مشهور شد ؟  4
 

 د ( هیچکدام            1531ج (           1558ب (            1530الف ( 

 

5/0 

 ساده ترین تعریف امنیت را بنویسید ؟ 5

 

1 

 دفاع چیست ؟ 3

 

1 

 دو مورد از وظایف مهم بسیج دانش آموزی را بنویسید ؟ 1

 

 

1 

 1 ار مورد از دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس را بنویسید ؟چه 9

 :  درسسواالت امتحان 
 آمادگی دفاعی نهم

 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

 مشهد مقدس 3اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 دبیرستان دوره اول دخترانه امام حسین )ع(

 

 19/10/81تاریخ امتحان :  صبح9ساعت شروع : 

 دقیقه  30مدت امتحان:   2تعدادصفحات: 
 شماره صندلی : 

 اول نوبت امتحانی: 12 عداد سواالت:ت
 نام ونام خانوادگی :

 

  



 1 مورد ( 4اهداف دشمن از راه اندازی جنگ تحمیلی چه بود ؟ ) ذکر  8

 ) سخن امام خمینی در مورد  یکی از وظایف مهم و اساسی زنان از دیدگاه و نظر امام خمینی )ره( چیست ؟ 10

 

 نقش زنان در دفاع مقدس (

1 

 1 را تعریف کنید با ذکر مثال ؟ نواع دفاع را نام ببرید و هر کداما 11

 جدول زیر را کامل کنید ؟ 12

 

 

 معیار مقایسه

 

 تهاجم نظامی 

 

 تهاجم فرهنگی 

    مدت تهاجم

    مکان های مورد تهاجم

1 

 

 

                                                                                                                 موفق باشید                                                                   

 جمع بارم 

 نمره12

نمره نهایی پس ازرسیدگی به  نام و نام خانوادگی دبیر تصحیح و نمره گذاری
 اعتراضات

نام و نام خانوادگی 
 مصحح/دبیر

  با حروف با عدد  با حروف با عدد
 امضاء :   

 

 امضاء :   


