جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :متوسطه اول/نهم
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0411 -0410

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :آمادگی دفاعی

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نام دبیر :حسین نوید
تاریخ امتحان1111/11 /11 :

ساعت امتحان 11 : 11 :صبح /عصر
مدت امتحان  01 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

ردیف

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

خداوند در آیه  82سوره رعد در قرآن ،در وصف مؤمنین ،چه فرمودند؟
1

1
ابعاد امنیت را نام برده و  8مورد را توضیح دهید.

8

8

تهدید نرم و سخت را توضیح دهید.
8

3

4

امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از  .........................................است .

5.0

آمادگی دفاعی یعنی چه؟
5.0

0
دفاع غریزی را تعریف کنید و مثال بزنید.

1

6

چهار مورد از اقدامات خصمانه دشمنان علیه کشور عزیزمان را بنویسید .
1

7

صفحه ی  1از 2

پشتیبان والیت فقیه باشید تا  ...........................................نرسد.

بارم

ردیف

2

ادامه ی سؤاالت

5.0

چهار مورد از ویژگی های یک بسیجی را بنویسید.
8

9

اهداف دشمن در جنگ تحمیلی چه بود؟  3مورد را نام ببرید.
1.0

15

صفحه ی  2از 2

جمع بارم  12 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :آمادگي دفاعي

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  1تهران

نام دبیر :حسین نوید

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

کلید

تاریخ امتحان4111/41/41 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 4111-4114

ساعت امتحان 44:11 :صبح /عصر
مدت امتحان 01 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1

آنها کسانی هستند که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا مطمئن و آرام است.

2

-1نظامی
-2سیاسی
-3اقتصادی
-4اجتماعی و فرهنگی
-5زیست محیطی

3

تهدید سخت :اگر کشوری کشور دیگر را تهدید به حمله نظامی کند.
تهدید نرم :اما اگر ارزش ها ،باورها و اعتقادات یک جامعه مورد هدف قرار گیرد.

4

عبادات بزرگ

5

به هرگونه آمادگی در مقابل تهاجم

6

به صورت ناخودآگاه انجام می شود و بین انسان و حیوان مشترک است.
بسته شدن سریع چشم به هنگام انعکاس شدید در چشم

7

-1تحریم
-2تصرف اموال
-3ترور
-4کمک به صدام
-5ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران

8

آسیبی به مملکت شما

9

-1همه وجودش وقف اسالم
-2پرتالش ،ایثارگر و بی منت
-3قانع و متواضع
-4روحیه شهادت طلبی

11

-1ساقط کردن نظام مقدس جمهوری اسالمی
-2جدا کردن خوزستان
-3حاکمیت بر اروندرود

جمع بارم  21 :نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :حسین نوید

امضاء:

