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 دقیقه 60مدت امتحان: 

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی
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ره «سؤاالت  »  
نم

 

 نمره( 1)مفهوم امنیت را بیان کنید؟ .1 

 نمره( 2)دید نرم و تهدید سخت را بیان کنید؟تفاوت ته .2

 نمره( 2)تهاجم نظامی و تهاجم فرهنگی را تعریف کنید؟ .3

 نمره( 1)مفهوم انقالب اسالمی را بیان کنید؟ .4

 نمره( 1)چگونگی تشکیل بسیج را مختصرا توضیح دهید؟ .5

 نمره( 0.5)؟های بسیج نیست کدام یک از فعالیت .6

 زیستی ( فعالیت محیط2فعالیت سیاسی                   ( 1

 ( فعالیت ورزشی4( فعالیت فرهنگی و هنری        3

 نمره( 0.5)صحیح و غلط را مشخص کنید؟ .7

 شروع کردند.  1359شهریور ماه  31های عراقی حمالت خود را در تاریخ  نیروالف( 

 های دشمن بودند. های اشغال شده توسط نیرو های مهران، قصر شیرین، ایالم و شوش از شهر شهرب( 

 نمره( 0.5) .8

 الف(خرمشهر در تاریخ ............................................ آزاد شد.

 ب(محاصره آبادان در عملیات ..................................... شکسته شد.

 
 نمره( 0.5)های زیر توضیح دهید؟ به طور مختصر درباره شخصیت .9

 الف( مالک اشتر

 ب( میرزا کوچک خان جنگلی

 نمره( 1)چهار مورد از نقش بانوان در جنگ بین ایران و عراق را نام ببرید؟ .10

 

 



 پاسخ نامه سواالت

 نهم

  

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 ....... تهراناداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه / دخترانه              

 گی دفاعیدآمانام درس:

 ................................ ........... نام دبیر:

 13امتحان:........../.........../....... تاریخ

 صبح/ عصر ساعت امتحان:................

 مدت امتحان: ................. دقیقه

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

های معنوی )دین،  ترین تعریف، امنیت یعنی دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی)جان، مال، سرزمین و ...( و ارزش در ساده .1 

 فرهنگ، اعتقادات و ...( ما وجود دارد.

ها و  ها، باور ز نوع سخت است. اما اگر ارزشگوییم تهدید ا اگر کشوری، کشور دیگر را تهدید به حمله نظامی کند، در این حالت می .2

 گوییم تهدید از نوع نرم است. اعتقادات یک جامعه هدف قرار گیرند، می

فرهنگی، اشغال ذهن و اعتقادات و تغییر در تهاجم نظامی، یکی از اهداف، اشغال سرزمین و خاک مورد نظر است. در تهاجم  .3

 های دینی مردم، هدف اصلی دشمن است. ها و باور ارزش

شاهی و برقراری حق و عدالت بر  انقالب اسالمی ایران به معنای قیام و اراده مردم مسلمان و با ایمان ما برای سرنگونی حکومت ستم .4

 اساس مکتب انسان ساز اسالم است.

دستور تشکیل ارتش بیست  1358آذر  5یاز به حضور مستمر مردم در صحنه داشت، امام خمینی در تاریخ در شرایطی که کشور ن .5

 میلیونی بسیج را صادر کرد.

 ورزشی -5سازندگی و امداد رسانی   -4سیاسی    -3فرهنگی و هنری    -2علمی و پژوهشی    -1 .6

 1359شهریور  31الف(  .7

 سومار –قصرشیرین  –مهران  –بسیان  –ب( هویزه 

 1361خرداد  3ج( 

 الف( از فرماندهان سپاه موال علی )ع( بود. .8

 از مبارزان دوران مشروطه بود که در جنگل های گیالن علیه حکومت مرکزی قیام کرد.ب( 

 رساندن وسایل و ادوات جنگی به رزمندگان -1 .9

 درمان مجروحان -2

 خارج کردن شهدا از منطقه -3

 ه رزمندگانرساندن آب و مواد غذایی ب -4

 تهیه و تدارک دارو -5

 شرکت در نبرد مستقیم -6

 

 


