
 

 نمره ( 5/1جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید .  )-1

 الف . ................... از مهمترین نیازهای فطری و ضروری انسان است .

 ب. یکی از وظایف بسیج در شرایط حساس کنونی ....................................... می باشد .

 .. ..................................... شکسته شدحاصره آبادان در عملیات پ. م

 به بعد ( به دوران ........................... مشهور است . 1367ج. دوران پس از دفاع مقدس ) سال 

 باشند .ن می دوست در طول تاریخ کشورمان ایرا د. ........................ و ....................... از مردان تالشگر و میهن

 

 نمره (75/0. ) زیر را مشخص کنید تدرستی یا نادرستی جمال-2

 ایران رأی مثبت دادند اسالمیبه جمهوری  2/98با رأی قاطع  1357فروردین  12مردم ایران در روز الف . 

 تقویت توان علمی دانش آموزان و تشکیل انجمن های علمی و ادبی از برنامه های بسیج دانش آموزی استب. 

 .  دستور تشکیل ارتش بیست میلیونی را صادر نمود 58آذر  5 در تاریخ)ره( امام خمینی . ج

 

 نمره( 1)گزینه صحیح را انتخاب نمایید .-3

 خرداد و صنعت ملی شدن نفت نمونه ای از کدام عبارت زیر می باشد ؟ 15الف.تحریم تنباکو و قیام خونین  

 ( جنگ4( مبارزات دفاعی                    3( تهاجم                                  2 ( امنیت                             1

 ب. ارتش صدام در چه روز و تاریخی به ایران تهاجم نظامی کرد ؟

 1359شهریور  31( 4               1359شهریور  31( 3                 1358شهریور  30( 2              1358شهریور  30( 1

 ؟ کدام یک از فعالیتهای بسیج نیست ج.

 فعالیت ورزشی( 4             فعالیت فرهنگی و هنری( 3             زیستی فعالیت محیط(  2             فعالیت سیاسی( 1

 د. خرمشهر در چه روز و ماه و سالی به دست رزمندگان آزاد شد ؟ 

 1359( سوم خرداد 4               1358( سوم خرداد 3            1362( سوم خرداد 2        1361( سوم خرداد 1

 

 

 



 

 نمره( 5/1) جدول زیر را کامل کنید .-4

 معیار مقایسه نظامی تهاجم فرهنگی تهاجم

 مدت تهاجم  

 چهره ظاهری  

 مکان های مورد تهاجم  

 

 نمره( 25/1)کلمات را به عبارات مرتبط وصل نمایید .-5

 هجوم و حمله یک کشور به کشور دیگری به منظور اشغال و سلطه بر آن سرزمین  امنیت

 نبرد خشن و مسلحانه ای که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد تهاجم

 دوستی با اسرائیل –وابستگی به بیگانگان  جنگ

دالیل قیام امام 

خمینی و مردم ایران 

 علیه شاه

انسان برای حفظ و نگهبانی حیات ، اعتقادات و ... در برابر مجموعه اقداماتی که 

 خطراتی که او را تهدید می کند

 علیه منافع مادی و ارزش های معنوی یک کشور دور بودن از خطرات دفاع

 

 نمره( 3)به سئواالت زیر به صورت کامل پاسخ دهید .

 کنید .انواع تهدید را نام ببرید ، یکی را به دلخواه تعریف -8

 مورد ( 2چرا ما خود را در جنگ تحمیلی پیروز می دانیم ؟ ) -9

 رابطه ناگسستنی دارد؟ مفاهیمیبسیج با چه  لمهک-10

 دو مورد از دالیلی که ممکن است بین دو کشور جنگ صورت گیرد ، را شرح دهید ؟ -11

 دو شعار از دوران شکوهمند انقالب اسالمی را بیان کنید. -12

 مورد ( 2ی توان با تهاجم فرهنگی دشمنان مقابله کرد. ) چگونه م-13

 

 

 

 



 

 نمره( 1)سئوال زیر پاسخ دهید . دوسئوال به صورت دلخواه از  یکبه 

 مورد ( 2) هشت سال دفاع مقدس را بیان کنید .ورد های داخلی دستا-14

 مورد ( 2نقش زنان در دوران دفاع مقدس را شرح دهید.) -15 

 

 نمره( 1) سئوال به صورت دلخواه از سه سئوال زیر پاسخ دهید . یکبه 

 توضیح دهید . ه  و طرف مبارزه افراد زیر یک سطردرباره زمان ، شیو-16

 رئیس علی دلواری :  -

 میرزا کوچک خان جنگلی : -

 مان  توسط ارتش عراق را نام ببرید.ار شهر از شهرهای اشغال شده کشورچه-17

 د؟را بنویسی آموزی دانشبرناهه های بسیج  از وظایف و مورددو -18

 

 نمره( 1) به یک سئوال به صورت دلخواه از سه سئوال زیر پاسخ دهید .

 بنویسید ؟را  اسالمی انقالب مفهوم-19

 مورد ( 2دشمنان قسم خورده کشور ما از چه راههایی برای نابودی انقالب ما استفاده می کنند ؟ ) -20

 مورد ( 2نظام شاهنشاهی ، سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر چه اساسی شکل گرفت ؟ ) با سقوط -21

 

 

 به امید موفقیت شما عزیزان 

 

 


