
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره12جمع بارم : 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 ؟ امنیت را تعریف کنید  و سطوح آن را نام ببرید

 

 

2 

2 

 گی با یکدیگر مقایسه کنید ؟تهاجم فرهنو  تهاجم نظامی 

 

 

5/1  

3 

 و چگونه  می توانیم آن را حفظ کنیم ؟مفهوم  انقالب اسالمی را تعریف کنید 

 

 

5/1 

4 
 چگونگی تشکیل بسیج را توضیح دهید ؟

 
5/1 

5 

 دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس نام ببرید و دو مورد آن را توضیح دهید ؟

 

 

2 

6 
 نقش و مشارکت زنان  در دفاع مقدس توضیح دهید ؟

 
5/1 

7 

 آن را  نام ببرید و دو مورد توضیح دهید ؟ ع غیر عامل را تعریف کنید و  اصولدفا

 

 

2 

 1از  1صفحه ی 

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

 نهم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالبدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 آمادگی دفاعینام درس: 

 صالحسمیرا  نام دبیر:

 10/1399 /14 امتحان:  تاریخ
 صبح 10 ساعت امتحان:

 دقیقه  40مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1- 
بودن از خطراتی که علیه منافع مادی ) جان ، مال ( و ارزش های معنوی  ) دین ، فرهنگ ( ما وجود دارد امنیت : یعنی دور 

 . سطوح  امنیت : فردی ، خانوادگی ،  محلی ، شهری ، ملی و کشوری ، منطقه ای ، بین المللی و جهانی  خواهد بود .

2- 

مدت و محدود  ، چهره نظامی  : نفرت برانگیز  ، روش   هدف : تصرف سرزمین، مدت تهاجم : کوتاه تهاجم نظامی : 

معرفی خود :  اعالم دشمنی  ، ابزار  تهاجم  : توپ و تانک  ، آثار تهاجم  :  تلفات  انسانی  ، زیان های  اقتصادی  و مکان 

هاجم :تدریجی و نا . اهداف تهاجم فرهنگی : هدف : تصرف فکر و ذهن ، مدت تهای مورد تهاجم  : مراکز اقتصادی  نظامی

محدود  ، چهره ظاهری : جذاب ، روش معرفی خود :  دوستی و محبت  ، ابزار تهاجم : ماهواره و فیلم سینمایی ، آثار 

 تهاجم : فساد اخالقی ، مکان مورد تهاجم :  مدارس و دانشگاه ها .

3- 

ما برای سرنگو نی سلطنت وابسته و نظام پهلوی و انقالب اسالمی ایران به معنای قیام و اراده مردم مسلمان و با ایمان 

برای حفظ و تداوم آن ایمان به خدا ، وحدت مردم  و  برقراری حق و عدالت بر اساس مکتب انسان ساز اسالم است .

 پیروی از رهبر ضروری است .

4- 
سیاسی و اجتماعی جامعه است . حضور با انگیزه مردم  در تمام صحنه های  یکی از عوامل مهم پیروزی انقالب اسالمی ،

 بدان جهت نیز دستور تشکیل بسیج صادر کرد .  حضور مردم مانع موفقیت دشمن می شود و امام خمینی

5- 
اعتماد  به نفس ، تولید تفکر بسیجی ، پیشرفت در صنایع  دفاعی کشور ،  کسب تجارب  مهندسی و صنعتی ، ترویج 

 مساجد  در دفاع از میهن. فرهنگ ایثار  و شهادت و نقش آفرینی 

6- 
رساندن آب و  -درمان مجروحان جنگ  و انتقال  آنها  به پشت جبهه    -رساندن  وسایل و ادوات جنگی به رزمندگان 

 شرکت در نبرد مستقیم با دشمن .  -مواد عذایی  به رزمندگان 

7- 

جام داد تا  از وارد  شدن جنگی می توان انست که بدون استفاده  از تجهیزات پدافند غیر عامل :  مجموعه اقداماتی ا

کشور جلوگیری کرد ، یا آنها  را به حداقل   ه مراکز و تاسیساتی حیاتی  و مهمجانی به افراد و زیان  اقتصادی بتلفات 

 سازی  و استحکامات .کاهش داد . اصول آن : استتار، اخفا ، پرا کندگی ، فریب ، مکان یابی  و  مقاوم 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 واحد انقالب سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 99-1400سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 نهمتفکر نام درس: .

 سمیراصالحنام دبیر:  
 1399./10/ 14تاریخ امتحان: 

 صبح  10ساعت امتحان: 

 دقیقه 40مدت امتحان: 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 12جمع بارم : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 نمره2 امنیت را تعریف  کنید و سطوح  آن را نام ببرید؟ -1

 نمره5/1 تهاجم نظامی و تهاجم فرهنگی  را با یکدیگر مقایسه کنید ؟ -2

 نمره5/1 انقالب اسالمی را تعریف کنید و چگونه می توانیم آن را حفظ  کنیم ؟مفهوم  -3

 نمره5/1 چگونگی تشکیل بسیج را توضیح  دهید؟ -4

 نمره2 دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس نام ببرید  و دو مورد آن  را توضیح دهید؟ -5

 نمره5/1 توضیح دهید؟قش و مشارکت زنان در دفاع مقدس ن -6

 نمره2 دفاع غیر عامل را تعریف کنید و  اصول آن را نام  ببرید و دو مورد توضیح دهید ؟ -7

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

  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه  تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 آمادگی دفاعی نام درس: 

 صالح  نام دبیر:

 14/10/1399 امتحان:  تاریخ

 عصر /صبح10: 00  ساعت امتحان:

 دقیقه 40 مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

دور بودن از خطراتی که ) علیه منافع مادی ( جان ، مال ، سرزمین  و ) ارزش های معنوی (، دین و فرهنگ یت : یعنی امن -1
  و اعتقاد ما  وجود دارد.

 امنیت زیستی محیطی فرهنگی، و اجتماعی سیاسی ، امنیت اقتصادی، امنیت امنیت ،نظامی امنیت

 
 

 ذهن و فکر صرففرنگی : تتهاجم  - سرزمین و خاک تصرف هدفتهاجم نظامی :  -2
 نامحدود و مدت بلند تدریجی،تهاجم فرهنگی :  -  محدود و مدت کوتاه معمولا  تهاجم مدتتهاجم  نظامی :  
 جذاب و فریبنده تهاجم فرهنگی : -  صدا و سر پر و انگیز نفرت ظاهری چهره  تهاجم نظامی :  
  محّبت و دوستی اظهارتهاجم فرهنگی :  - نفرت و دشمنی اعالم خود معرفی روشتهاجم نظامی :  
 سایر و سینمایی های فیلم ها، ماهواره مواجتهاجم فرهنگی :  - … و موشک تانک، توپ، تهاجم ابزارتهاجم نظامی :  

  رسانه
فروپاشی مخدر، مواد شیوع اخالقی، فساد تهاجم فرهنگی:  …و اقتصادی های زیان انسانی، تلفات تهاجم آثارتهاجم نطامی :  

  خانواده
 

و دگرگونی سدددددیاسدددددی،  تحول اصدددددطالحی، معنای در و شددددددن رو و زیر دگرگونی، تحول، انقالب: معنی به لغت در انقالب -3
 و انقالب اسالمی  با راهکارهای زیر می توانیم حفظ کنیم : اجتماعی شامل می شود.

 خدا به یمانا  -
 ملی وحدت و استقالل حفظ - 3رهبری و ولیت از پشتیبانی و پیروزی - 
 همه   در ایران اسالمی انقالب شدن قوی و پیشرفت برای جهادی اقدام و انقالبی روحیه   حفظ -
 انقالبی نشاط و روشن آینده به میدا -
 آگاهی صیرت،ب -
 ایرانی به جای سبک غربی –ترویج سبک زندگی اسالمی  -
 

 
 

دستور تشکیل  1358اهداف دشمنان می شود در همین جهت امام خمینی در سال حضور انسان های مومن و انقالبی مانع تحقق  -4

 میلیونی ) بسیج ( صادر کرد. 20ارتش 

ترویج  ،کسب تجارب مهندسی و صنعتی ،پیشرفت در صنایع دفاعی کشور ، اعتماد به نفس و خودباوری.تولد تفکر بسیجی - -5
 نقش آفرینی مساجد در دفاع از میهن ،فرهنگ ایثار و شهادت

6 

رساندن آب و مواد غذایی به رزمندگان (، بهداشت و درمان رزمندگان، تهیه و تدارک دارو،حضور ) –پشتیبانی در جنگ   6-

 مستقیم در صحنه نبرد، حمایت ایثارگران

می توان انجام داد تا از وارد شدن تلفات جانیت جنگی پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که بدون استفاده از تجهیزا -7  
ومهم جلوگیری کرد، یا آنها را به حداقل کاهش داد. به افراد و زیان اقتصادی به مراکز و تأسیسات حیاتی  

مقاوم سازی و استحکامات –مکان یابی  –فریب  –پراکندگی  -استتار  
 

 

  

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399 - 1400سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 آمادگی دفاعینام درس: 

 نام دبير: 

 1399/ 10 / تاریخ امتحان:

 عصر /صبح  08:00امتحان:ساعت 

 دقیقه40 مدت امتحان: 


