
  
  
  
  
  
  
  

      نمره به حروف:            به عدد:   تجديد نظر  نمره    به عدد:             نمره به حروف:          نمره
  محل مهر و امضاء مدير

  تاريخ و امضاء:              نام دبير:             تاريخ و امضاء:                     نام دبير:

ف
ردي

  

بارم                                                                                                   سؤاالت           
  

1  

 درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد.

 نادرست         درست                           هدف از تهاجم نظامي تصرف فكر و ذهن است.                            .1

 نادرست       درست                                    انگيز و پرسروصدا است.  چهره ظاهري تهاجم نظامي نفرت .2

 ستارخان و باقرخان و اميركبير بزرگ مرداني بودند كه براي آباداني و عدالت تالش فراوان نمودند. .3

  نادرست                درست                                                                                                                      
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2  

  جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد.

  امام خميني دستور تشكيل بسيج را در تاريخ ........................ صادر كردند.

  و عراق با پذيرش قطعنامه شماره .......................... به جنگ هشت ساله پايان دادند. ايران

  د... در جنگ بودرمان مجروحان و رساندن آب و غذا به رزمندگان و تهيه لباسو دارو براي آنها بخشي از وظايف ........
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3  

  گزينه صحيح را مشخص كنيد.

  دام گزينه است؟راه حفظ و ادامه انقالب ما، ك

  ) هر سه موردد                هبر         ج) پيروي از ر                           ب) وحدت مردم             الف) ايمان به خدا

  كدام گزينه از مهمترين نيازهاي فطري و ضروري انسان است؟

  ) مسكند                             ج) امنيت                                         ب) بهداشت  الف) تحصيل                   

  اين شهر در طول جنگ تحميلي مظهر مقاومت و پايداري ناميده شد.

  ) سنندجد                          ج) اهواز                                             ب) خرمشهر               الف) انديمشك  

  دستاوردهاي داخلي هشت سال دفاع مقدس كدامند؟

  د) همه موارد                  الف) خودباوري                     ب) كسب تجارب نظامي                      ج) ترويج فرهنگ ايثار

2  

4  

  جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد.

  نرم با اين هدف صورت مي گيرد كه يك ملت از .......................... خود دست بردارد.تهديدات 

  هاي دفاع غيرعامل در دنيا ..................... است. از موثرترين روش

  ملت ما درس عزت و ................ را از مكتب امام حسين (ع) و قيام عاشورا آموخته اند.
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  نام و نام خانوادگي: ..........................
  نهم مقطع و رشته:

  نام پدر: ...........................................
  ...............................شماره داوطلب: 

  صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

  جمهوري اسالمي ايران
  آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره ي

  تهران 11اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
  انقالبدبيرستان غيردولتي دخترانه سراي دانش واحد 

 1398 -99سال تحصيلي  نوبت دومترم  پايانآزمون 

 آمادگي دفاعينام درس: 
  سميراصالح نام دبير:

  03/1399 / 20 امتحان:  تاريخ
  صبح 10  ساعت امتحان:
 دقيقه 45مدت امتحان : 



  

5  

 را مشخص كنيد.گزينه صحيح 

  الف) فرماندهي سپاهيان اسالم در جنگ صفين به عهده چه كسي بود؟

 ) مالك اشتر4) مقداد         3) عمار          2ياسر         ) 1

  ب) پيامبر در جريان هجرت از مكه به مدينه، از كدام اصول پدافندي استفاده كردند؟

  ) فريب4) اختفا و فريب         3فريب          ) استتار و 2) استتار و اختفا                 1

1  

6  

  وصل كنيد.

  موارد مربوط به هم در ستون (الف) و (ب) را به يكديگر وصل كنيد. (در ستون ب يك مورد اضافي است)

   

  ب  الف

  الف) دفاع غيرعامل  مقابله با دشمن و توپ و موشك .1

  دفاع عاملب)   پايداري در مقابل دشمن بدون وسايل جنگي .2

  ج) پراكندگي همرنگ و هم شكل كردن تاسيسات با محيط .3

  د) اختفا پنهان كردن هواپيماها در تونل .4

  ه) استتار 
 

1  

7  
  سه مورد از شيوه هاي مختلف جنگ نرم را توضيح دهيد؟

  
1  

8  
  استتار را با ذكر يك مثال توضيح دهيد؟

  
1  

9  

  را توضيح دهيد. چهار مورد از وظايف و تكاليف مهم بسيج

  

  

1  

10  

  هرچه توان و قدرت دفاع عامل و غيرعامل كشور بيشتر باشد ...........

 احتمال پيروزي كمتر مي شود. ) 1
 احتمال غافلگيرشدن بيشتر مي شود. )2
 احتمال حمله ديگر كشورها بيشتر مي شود. ) 3
  احتمال تهاجم دشمنان كمتر مي شود. ) 4
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                                                 محل مهر يا امضاء مدير                                                         راهنماي تصحيح  رديف

1  

 نادرست - 1
 درست -2
 درست - 3

  

2  
 1358آذر  5 .1
2. 598  
  زنان .3

3  

 د) هر سه مورد .1
 ج) امنيت .2
 ب) خرمشهر .3
  د) همه موارد .4

4  
 ارزشهاي خود .1
 استتار .2
  آزادگي .3

  الف) مالك اشتر   5
  ب) اختفا و فريب

  . اختفا4. استتار          3دفاع غيرعامل          . 2دفاع عامل         .1  6

  انقالب مخملي و رنگي -جنگ رسانه اي -جنگ رواني  7

ونه اي استتار به معناي هم رنگ كردن و هم شكل كردن تاسيسات، تجهيزات و نيروي انساني با محيط اطراف است به گ  8
  رقيغيرممكن است مانند استفاده از بادگير سفيد در محيط بكه شناسايي آن براي دشمن بسيار دشوار و تاحدودي 

يريت پاسداري از ارزش ها، هوشياري در برابر تهاجم سخت و نرم دشمنان، سازندگي ميهن اسالمي، سازماندهي و مد  9
  برنامه ها

  احتمال تهاجم دشمنان كمتر مي شود.  10

    

    

  امضاء:        نام و نام خانوادگي مصحح :   نمره 12جمع بارم :

  آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره ي
  تهران .........ه اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطق

  ………واحد سراي دانش دخترانه دولتيغير  دبيرستان
  98-99سال تحصيلي  دومسؤاالت پايان ترم نوبت  كليد

  ..........................نام درس: 
  .................نام دبير: 

 1399/........ / ....... تاريخ امتحان:

  عصر /صبح  ......... ساعت امتحان:
 دقيقه .......مدت امتحان: 


