
 

 

 

 

 

 نمره 2.5.کنید کامل مناسب کلمات با را خالی جاهای :1سوال 
 

 ...................یعنی امنیت-۱

 .شود می گفته........................تهاجم مقابل در آمادگی گونه هر به-۲

 .اند آموخته ..................................... از را آزادگی و عزّت درس ما ملّت-۳

 .بود ............................ در بسیج های آفرینی حماسه اوج-۴

 .بود ......................مقدس دفاع دوران در ایران مردم مقاومت و پایداری مظهر-۵

 

 

 نمره2کنید.  مشخص را زیر جمالت بودن غلط یا صحیح: 2سوال 

 .است بیشتر طبیعی خطرات از انسانی خطرات نقش امروزه-۱

 .است مردان و جوانان مختص دفاع اسالم در-۲

 .است متوسطه اول دوره ویژه آموزی دانش بسیج پویندگان واحد-۳

 .آمد در عراق ارتش اشغال به کامل طور به تحمیلی جنگ آغاز در آبادان شهر-۴

 نمره 2.5. کنید مشخص را صحیح های گزینه: 3سوال 

 کیست؟ وظیفه کشور هر امنیت تامین-1

 مردم:د                                              حکومت:ج                                   ارتش: ب                                 دولت: الف

 دارد؟ نام چه افتد می اتفاق مستقل اجتماع چند یا دو بین که ای مسلحانه و خشن نبرد-2

 جنگ: د                                                  دفاع:ج                                  تهاجم: ب                                تهدید:الف

 است؟ روزی چه اسالمی جمهوری روز-3

 ۱۳۵۷ بهمن دوازده: د                        ۱۳۵۸ بهمن دوازده:ج                   ۱۳۵۷ فروردین دوازده:ب                ۱۳۵۸ فروردین دوازده:الف

 شد؟ تشکیل چگونه اموزی دانش بسیج-۴

       ۱۳۷۵ سال در مجلس مصوبه با:ب                                                ۱۳۵۸آذر ۸ در خمینی امام دستور با:الف

  ۱۳۷۵ در ای خامنه اهلل آیت دستور با: د                                                      ۱۳۵۸ سال در مجلس مصوبه با: ج

 یافت؟ پایان چگونه تحمیلی جنگ-5

     ۵۹ سال در ۵۹۸ قطعنامه پذیرش با: ب                                               ۶۷ سال در ۵۸۹ قطعنامه پذیرش با:الف

 ۶۷سال در ۵۹۸ قطعنانه پذیرش با: د                                                  ۶۵ سال در ۹۵۸ قطعنامه پذیرش با: ج

 نهمپایه                                       آمادگی دفاعی                                                                                      

                                                            23/10/1400 تاریخ آزمون:                                        باسمه تعالی                                                                                                                                                                     

   صبح                                 8   ساعت برگزاری :                                                 یزد اداره کل آموزش و پرورش استان                                                                              :نام ونام خانوادگی

 صفحه2 ت:    صفحاتعداد                                                         یزد  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک                                                                                           :نام پدر 

                                                     سوال 4   :تعداد سواالت                                                   جوان اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان                      :                                                      شماره کالسی

   دقیقه 30  : مدت پاسخگویی رمضانخانی            دکتر  دبیرستان متوسطه دوره اوّل استعدادهای درخشان شهید                                                   

                                                                               

 

 

اول امتحانات نوبت    1400-1401سال تحصیلی  



 نمره5. دهید پاسخ زیر سئواالت به:  ۴سوال 
 .دهید توضیح را فرهنگی و اجتماعی امنیت-۱

 
 
 
 است؟ نوع چند و چیست؟ دفاع-۲

 
 
 
 .بنویسید را اسالمی انقالب تداوم و حفظ برای مهم عامل چهار-۳

 
 
 
 .بنویسید را مقدس دفاع دوران از بعد بسیج های فعالیت از مورد چهار-۴

 
 
 
 .است بوده تحمیلی جنگ پیروز ایران دهد نشان که بنویسید دلیل چهار-۵


