


 «باسمه تعالي »        ي داوطلب :شماره

 97/  10 / 18    تاريخ امتحان :                    آموزش و پرورش خراسان رضوي    اداره كل                                                                     نام : 
 دقیقه    45    مدت امتحان :                                   3ناحیه  آموزش و پرورشاداره                                                              نام خانوادگي : 
 صبح 8      ساعت شروع :                )علیه السالم(امام حسین  3دبیرستان دوره اول دخترانه شماره                                                     نام پدر: 

                  14  تعداد سوال :     2  تعداد صفحات :    پايه نهم                      سواالت آزمون آمادگي دفاعي                                        رزقي  نام طراح سواالت:
 

 بارم سؤال ردیف

 نمره( 25/0)هرجای خالی   جای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.    -1

 است. ........................................................ اگر کشوری کشور دیگر را تهدید به حمله نظامی کند،دراین حالت تهدید از نوع 

 است. ......................................................و چهره ظاهری در تهاجم فرهنگی  ............................................................ چهره ظاهری در تهاجم نظامی 

 مشهور است . ........................................................... دوران پس از دفاع مقدس به دوران 

  آزاد شد . ............................................................................... خرمشهر قهرمان در تاریخ 

 بوده است. ................................................. از مهم ترین دالیل پیدایش سکونت گاه ها و شهرها ، نیاز انسان ها به 

  شکل گرفت . ........................................................ و ..................................................سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر اساس 

2 

 تعریف چه مفهومی است ؟  "وضعیتی که امنیت ما و کشور را ازبین می برد  "  -2

 

 د( تحریم           الف( تهاجم                         ب( تهدید                                       ج( دفاع                                    

5/0 

 مکان های مورد تهاجم در تهاجم فرهنگی کدام است ؟     -3

 

 3و  2ج( مراکز سیاسی                    د( گزینه                    الف( مدارس و دانشگاه ها                  ب( مراکز نظامی 

5/0 

 ملت ایران درس عزت و آزادگی را چگونه آموخته است ؟  -4

 

 از علما                 ب( از روشنفکران                     ج( از مکتب امام حسین )ع( و عاشورا                د( از معلمان الف(

5/0 

 تشکیل شد.  ............................و به دستور  ............................سازمان بسیج مستضعفین در تاریخ   -5

 امام خمینی)ره(    – 58شهریور  31رییس جمهور                                         ب(  – 58آذر  5الف( 

 رییس جمهور – 59شهریور 31امام خمینی )ره(                                      د(  – 58آذر  5ج(    

5/0 

 کدام مورد درباره نقش مساجد در دوران دفاع مقدس صحیح است؟  -6

 الف( ترویج فرهنگ ایثار وشهادت                                              ب( اعزام نیروهای بسیجی           

 ج( جمع آوری کمک های مردمی                                                 د(  همه موارد   

5/0 

 محاصره شهر آبادان در کدام عملیات شکسته شد ؟   -7

 

 8د( والفجر       الف( بیت المقدس                         ب( ثامن االئمه                            ج( خیبر                         

5/0 

 نمره( 5/0 )هر مورد  واژه های زیر را تعریف کنید.  -8

 

 امنیت :

  : تهدید نرم

 جنگ :

 آمادگی دفاعی :

 

2 





 پاسخنامه آزمون

1 –  

 سخت 

 فریبنده و جذاب –خشن و نفرت انگیز 

 سازندگی

 1361سوم خرداد 

 امنیت 

 مخالفت با قدرتهای ستمگر –حمایت از مسلمانان و مظلومان 

 

 ب -2

 الف -3

 ج -4

 ج -5

 د -6

 ب -7

 * امنیت یعنی دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی و معنوی ما وجود دارد.  -8

 اگر ارزش ها ، باورها و اعتقادات یک جامعه هدف قرار گیرد تهدید از نوع نرم است. *        

 *  جنگ نبرد خشن و مسلحانه ای است که بین دو یا چند اجتماع مستقل صورت می گیرد.       

 *  به هر نوع آمادگی در مقابل تهاج آمادگی دفاعی می گویند.       

 شهید مریم فرهانیان  -خانم سیده زهرا حسینی   –خانم مرضیه حدیدچی  -9

 تربیت دانش آموزان منطبق با الگوهای دینی و ... –تقویت اعتقدات دینی و آگاهی سیاسی دانش آموزان   -10

 

ما برای سرنگونی حکومت ستم شاهی و معنای قیام و اراده مردم مسلمان و با ایمان انقالب اسالمی ایران به  -11

 برقراری حق و عدالت بر اساس مکتب انسان ساز اسالم است.

 

سازماندهی و  –سازندگی میهن اسالمی  –هوشیاری در برابر تهاجم سخت و نرم دشمنان  –پاسداری از ارزش ها  -12

 مدیریت برنامه ها 

 

 –درمان مجروحان و انقال آنها به پشت جبهه و مراقبت از آنان  –رساندن وسایل و ادوات جنگی به رزمندگان  -13

 رساندن آب و مواد غذایی به رزمندگان و ... –خارج کردن شهدا از منطقه نبرد 

 

 ب نظامی و ...کسب تجار –پیشرفت در صنایع دفاعی  –تولد تفکر بسیجی  –اعتماد به نفس و خودباوری  -14
       


