مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سمنان
دبیرستان دوره اول شهید بهشتی سمنان
سواالت درس :آمادگی دفاعی پایه :نهم چمران

رضا

نام ونام خانوادگی:
نمره با حروف:

نمره با عدد:
نام دبیر :محمود قراییان

مدت امتحان 54 :دقیقه

ساعت شروع  11/54 :صبح

نیمسال اول سال تحصیلی 1544-1541

تاریخ امتحان1544/14/48 :

تعداد سواالت 11 :سوال

تعداد صفحات  1 :صفحه

امضا دبیر:

صفحـه 1:

بارم  11نمره 8 +نمره کالسی

امنیت برای یک ملّت جزو اساسی ترین نیازهاست.اگرامنیت بود،پیشرفت به وجود می آید،علم رشد می کند،اقتصادشکوفایی
پیدا می کند،سازندگی امکان پیدامی کند«.مقام معظم رهبری »
جمله های صحیح و غلط را مشخص کنید.
)1امنیت از مهم ترین نیاز های فطری و ضروری انسان است .

ص

غ

./25

 )2تهدید دارای دوجنبه طبیعی و انسانی است وتهدید انسانی نیز به تهدید سخت و نرم تقسیم می شود.

ص

غ

./25

 )3یکی ازعوامل مهم پیروزی انقالب اسالمی حضوربا انگیزه مردم درتمام صحنه های سیاسی و اجتماعی است .ص

غ

./25

ص

غ

./25

 )4امام راحل ومقام معظم رهبری بار ها سفارش کردند پیروزی انقالب مهم ترازحفظ و نگهداری آن است.

------------------------------------------------------------------------در جمالت زیر از کلمه مناسب استفاده کنید.
)5شکسته شدن حصر آبادان در مهر ماه  1331به دستور............................و در عملیات  ...............................شکسته شد.

./5

)3در حال حاضر خطرناک ترین روش دشمن  ..............................................است.

./5

 )7شهر  .......................مظهر پایداری و مقاومت مردم ایران در دوران دفاع مقدس شد.

./5

 )8یکی از وظایف مهم و اساسی زنان ............................................است که زنان و مردان آینده جامعه را تشکیل می دهند.

./5

------------------------------------------------------------------------عبارت صحیح را انتخاب کنید.
 ) 9ترورشخصیت های برجسته و انقالبی،تحریک قومیت و فعالیت های مسلحانه گروه ضد انقالبی به چه منظورانجام گرفت.
الف) ترس و وحشت در بین مردم

ب) از بین بردن انقالب اسالمی

ج ) اشغال سرزمین و تسلط بر ایران

د) تهاجم فرهنگی

 )11راه حفظ وادامه انقالب ما همان رمز پیروزی آن است یعنی:

./25

./25

الف) ایمان به خدا

ب) حمایت از مسئولین در همه عرصه ها

ج ) حضور مردم در همه ی عرصه های علمی،سیاسی و...

د) ایمان به خدا ،وحدت مردم و پیروی از رهبری

 )11ما به این نتیج ه رسیدیم که باید بر توانمندی های خود باور کنیم و با تکیه بر ایمان و توکل بر خدا و تالش  ،نیاز جنگ

./25

را بر طرف و از میهن دفاع کنیم .این موضوع جزو کدام دستاورد هشت سال دفاع مقدس است.
الف) اعتماد به نفس و خود باوری ب) کسب تجارب نظامی ج) تولد تفکر بسیجی د) ترویج فرهن

ایثار و شهادت

----------------------------------------- -------------------------------------------------------- -------------

مفاهیم زیر را تعریف کنید.
 )12دفاع آگاهانه مختص کیست و بر اساس چه اهدفی صورت می گیرد

1

()......................................................................................................................................................................................................
)13امنیت()........................................................................................................................................................................................
 )14جن

نرم زیست محیطی را تعریف کنید.

1
1

........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 )15هدف تهاجم نظامی و تهاجم فرهنگی چیست؟
.............................................................................................................................................. .......................................................................................................

1

1

 )61چرا پیامبر اسالم فرمودند به فرزندان خود شنا ،تیر اندازی و اسب سواری را بیاموزید؟
...................................................................... ................................................... ...........................................................................................................................
......................................................................................................................... ...........................................................................................................................

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید؟
)17یکیازدستاوردهایداخلیهشتسالدفاع مقدس کسب تجارب مهندسی و صنعتی است دراین با ذکر مثال توضیح دهید؟

1

...........................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................

 )18یکی از وظایف و برنامه های بسیج دانش آموزی برگزاری اردوهای جهادی و سازندگی است در این خصگوص  3سگطر بگا

./75

مثال توضیح دهید ؟
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

)21پس از 8سال دفاع مقدس به پیشنهاد سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس با پذیرش قطعنامه  598توسط ایران و
عراق جن

هشت ساله به پایان رسید اما در این جن

./5

ما خود را پیروز میدان می دانیم دودلیل این پیروزی را بنویسید.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

از سه سوال زیر به اختیار به دوتا از آنها را پاسخ دهید.
./5

 )21دو مورد از وظایف زنان در دوران دفاع مقدس:
)...............................................................................................................)2 ............................................................................................................)1

 )21دو خصوصیت شهیدحاج قاسم سلیمانی را از نظر مقام معظم رهبری بنویسید.

./5

)...............................................................................................................)2 ............................................................................................................)1

./5

 )21تفاوت اساسی رسانه های مکتوب و نوشتاری با دیگر رسانه ها چیست ؟
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

موفق باشید

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سمنان
دبیرستان دوره اول شهید بهشتی سمنان
سواالت درس :آمادگی دفاعی

پایه  :نهم چمران

رضا

نام ونام خانوادگی:
نمره با عدد:

نمره با حروف:

نام دبیر :قراییان

امضا دبیر:

مدت امتحان 54 :دقیقه

ساعت شروع  11/54 :صبح

نیمسال اول سال تحصیلی 1544-1541

تاریخ امتحان1544/14/40 :

تعداد سواالت 45 :سوال

تعداد صفحات  4 :صفحه
بارم  14نمره 0 +نمره کالسی

صفحـه 1:

امنیت برای یک ملّت جزو اساسی ترین نیازهاست .اگرامنیت بود،پیشرفت به وجود می آید،علم رشد می کند،اقتصاد شکوفایی پیدا می کند،
سازندگی امکان پیدامی کند«.مقام معظم رهبری »

جمله های صحیح و غلط را مشخص کنید.
)1امنیت از مهم ترین نیاز های فطری و ضروری انسان است .

ص

غ

./25

 )2تهدید دارای دوجنبه طبیعی و انسانی است وتهدید انسانی نیز به تهدید سخت و نرم تقسیم می شود.

ص

غ

./25

 )3یکی ازعوامل مهم پیروزی انقالب اسالمی حضوربا انگیزه مردم درتمام صحنه های سیاسی و اجتماعی است .ص

غ

./25

ص

غ

./25

 )4امام راحل ومقام معظم رهبری بار ها سفارش کردند پیروزی انقالب مهم ترازحفظ و نگهداری آن است.

-----------------------------------------------------------------------در جمالت زیر از کلمه مناسب استفاده کنید.
)5شکسته شدن حصر آبادان در مهر ماه  1331به دستورامام خمینی و در عملیات ثامن االئمه شکسته شد.

./5

)3در حال حاضر خطرناک ترین روش دشمن تهاجم فرهنگی است.

./5

 )7شهر خرمشهر مظهر پایداری و مقاومت مردم ایران در دوران دفاع مقدس شد.

./5

 )8یکی از وظایف مهم و اساسی زنان تربیت فرزندانی است که زنان و مردان آینده جامعه را تشکیل می دهند.

./5

------------------------------------------------------------------------عبارت صحیح را انتخاب کنید.
 ) 9ترورشخصیت های برجسته و انقالبی،تحریک قومیت و فعالیت های مسلحانه گروه ضد انقالبی به چه منظورانجام گرفت.
الف) ترس و وحشت در بین مردم

ب) از بین بردن انقالب اسالمی

ج ) اشغال سرزمین و تسلط بر ایران

د) تهاجم فرهنگی

./25

./25

 )11راه حفظ وادامه انقالب ما همان رمز پیروزی آن است یعنی:
الف) ایمان به خدا

ب) حمایت از مسئولین در همه عرصه ها

ج ) حضور مردم در همه ی عرصه های علمی،سیاسی و...

د) ایمان به خدا ،وحدت مردم و پیروی از رهبری

 )11ما به این نتیجه رسیدیم که باید بر توانمندی های خود باور کنیم و با تکیه بر ایمان و توکل بر خدا و تالش  ،نیاز جنگ را ./25

بر طرف و از میهن دفاع کنیم .این موضوع جزو کدام دستاورد هشت سال دفاع مقدس است.
الف) اعتماد به نفس و خود باوری

ب) کسب تجارب نظامی

ج) تولد تفکر بسیجی

د) ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

در مورد مفاهیم زیر توضیح دهید.
)12دفاع آگاهانه مختص کیست و بر اساس چه اهدفی صورت می گیرد.
الف)این نوع دفاع مختص انسان است و هدف آن عالوه بر حفظ جان،حفظ اعتقادات و میهن خویش است.

1

ب) انسان بر اساس قدرت تفکر و تعقل و یاد گیری های قبلی با خطرات مقابله می کند).
)13امنیت(دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی( جان و مال و سرزمین)و ارزش های معنوی انسان(دین ،فرهنگ است).

1

 )14جنگ نرم زیست محیطی :در این حالت با ترویج باور های غلط درباره محیط زیست  ،از طریق مصرف بی رویه  ،اسراف،و

1

بی توجهی به نعمات طبیعی ،زمینه تخریب منابع در دسترس فراهم می شود.
 )51هدف تهاجم نظامی و تهاجم فرهنگی چیست؟

1

هدف تهاجم نظامی اشغال سرزمین و خاک کشور است و هدف تهاجم فرهنگی اشغال ذهن و اعتقادات و تغییر ارزش ها و باور های دینی مردم است.

 )13چرا پیامبر اسالم فرمودند به فرزندان خود شنا ،تیر اندازی و اسب سواری را بیاموزید.
 )1فن شنا ،تیر اندازی و اسب سواری نوعی تفریح و ورزش است  )2 .این ورزش ها گامی جهت آمادگی دفاعی و رزمی مسلمانان است.

1

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید؟
)17یکیازدستاوردهایداخلیهشتسالدفاع مقدس کسب تجارب مهندسی و صنعتی است با ذکر مثال توضیح دهید؟

1

در دوران دفاع مقدس با حضور کارشناسان فنی و مهندسی در حوزه پشتیبانی از ارتش ،سپاه،جهاد سازندگی و...تجارب پشتیبانی و مهندسی رزمندگان مانند ساخت
سنگر های چند منظوره ،خاکریز ها ،کانال ها و  ...منجر شد تا پس از دوران دفاع مقدس با این تجربیات نیاز های اساسی و زیر ساختی کشور مانند سدها،بزرگراه
ها،فرودگاه ها و پاالیشگاه برطرف شود.

 )18یکی از وظایف و برنامه های بسییج دانش آموزی برگزاری اردوهای جهادی و سیازندگی اسیت در این خصیوص  3سطر

./75

بنویسید ؟
بسییج با هدف کمک به مردم مناطق محروم و آسیب دیده با برگزاری اردوهای جهادی و سازندگی برای ساخت و تعمیر خانه های آسیب دیده ،کمک
به کشیاورزان برای درو و برداشیت محصیول  ،درمان بیماران در قالب گروه های پزشکی  ،کمک به آسیب دیدگان در هنگام وقوع سل و زلزله و  ...به
مناطق آسیب دیده اعزام و کمک ها ی خود را انجام می دادند.

)19پس از هشت سال دفاع مقدس به پیشنهاد سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس با پذیرش قطعنامه ی  598توسط

./5

ایران و عراق جنگ 8ساله به پایان رسید اما دشمن به اهداف خود نرسید و ما در این جنگ خود را پیروز میدان می دانیم دو
دلیل این پیروزی را بنویسد ؟
)1ساقط کردن نظام جمهوری اسالمی ایران

)2جدا کردن خوزستان از کشور

 )3حاکمیت بر اروند و گرفتن حتی یک وجب از خاک میهن مان

)21به سواالت زیر پاسخ بده؟
دو مورد از وظایف زنان در دوران دفاع مقدس را بنویسید.

./5

)1رساندن وسایل و ادوات جنگی به رزمندگان)2درمان مجروحان جنگ و انتقال به پشت جبهه)3رساندن آب و مواد غذایی به رزمندگان )4شرکت در نبرد مستقیم
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

از دو سوال زیر به اختیار به دو تا از آنها را پاسخ دهید.

./5

 )21دو دلیل جایگزینی جنگ فرهنگی به جای جنگ نظامی را بنویسید .
 )1هزینه های بالی جنگ سخت )2 .مخالفت عموم مردم جهان با کشته شدن انسان ها در جنگ )3 .پیشرفت فناوری

 )21دو خصوصیت شهید قاسم سلیمانی را از نظر مقام معظم رهبری بنویسید.
 )1ذوب در انقالب بود )2 .اخالص باالیی داشت  )3شجاعت و تدبیر  )4به دهان خطر می رفت ولی مراقب جان سربازانش بود.

 )21تفاوت اساسی رسانه های مکتوب و نوشتاری با دیگر رسانه ها چیست ؟
مخاطب با استفاده از قوه تخیل خود و تصویر سازی ذهنی  ،فضای داستان و قهرمان آن را شکل می دهد.

موفق باشید

