
 

 

 

 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگی:                                 

 اداره سنجش

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 جاز()غایبین مآمادگی دفاعی نام درس:

 دقیقه 05 امتحان: مدت 72/3/89 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 7 سواات در صبح 9  ساعت امتحان: :نام آموزشگاه

                         مصحح: و امضای انوادگی نام خ نام و                                         :جمع نمره با حروف                                                                                                عملی: -نمره شفاهی :نمره کتبی
 

 نمره 9318دانش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت خرداد ماه  پایه نهمغائبین مجاز امتحانات هماهنگ استانی  ردیف
 

1 

 
 در بین گزینه های زیر ، موارد صحیح و غلط را مشخص کنید . -الف 

1  

 صحیح                 غلط             هدف تهدید از بین بردن امنیت است .                                              -

 صحیح                 غلط          دوران پس از دفاع مقدس ، به دوران سازندگی مشهور است .              -

 در هم شکسته شد .                      صحیح                 غلط « بیت المقدس»محاصره آبادان با عملیات  -

 صحیح                 غلط پنهان کردن هواپیماهای جنگی در تونل ، یک نمونه از فریب می باشد .            -

1 

 یک مورد اضافه است .(« ب»وصل کنید . ) در ستون « ب»را به گزینه های مناسب در ستون « الف»ستون  موارد -ب 

7 

 «ب » ستون                                                     «   الف » ستون           

  بلیغاتت                                             به شهادت رساندن استاد مطهری
 دامن زدن به اختافات شیعه و سنی                                           شایعه

 معرفی چهره خشن از اسام                                                     ترور 
  خبر کذب شهادت پیامبر )ص( در جنگ احد                             تحریف واقعیات

 تفرقه افکنی                                                                                            

1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -ج 

3 

 از مهم ترین نیاز های فطری و ضروری انسان ، ................. می باشد . -
  ..................... گفته می شود .به هرگونه آمادگی در مقابل تهاجم ، ... -
 ایمان به خدا و .................... و ................... می باشد . : رمز پیروزی انقاب اسامی -
 خرمشهر در خرداد ماه سال ................... آزاد شد . -
 .............. .هر حرکت نظام جمع از دو جزء تشکیل شده : .................. و .... -

22/1 

 مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید. -د 

4 

 در تهاجم فرهنگی کدام مکان ها مورد هدف قرار می گیرند ؟ •

 مناطق مرزی (د     پایگاه های نظامی          (ج       مدارس             (مراکز اقتصادی             ب (الف
 ؟ دنمی باشعالیت های بسیج کدام یک از موارد زیر جزو ف •

 تهاجم نظامی (د                          سیاسی     ( ج         ورزشی          (ب          علمی               (الف
 موثرترین روش دفاع غیر عامل ، کدام مورد زیر است ؟ •

 مکان یابی (پراکندگی                         د (ج      اختفا                 (استتار                       ب (الف

 ؟ نمی شودکدام یک از موارد زیر جزو شیوه های جنگ نرم محسوب  •

 جنگ رسانه ای  (د                      سختجنگ  (ج انقاب مخملی            (جنگ روانی                ب (الف

1 

 صفحه بعد ادامه سواات در            



 

 

 

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگی:                                 

 اداره سنجش

 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

  )غایبین مجاز(آمادگی دفاعی نام درس:

 دقیقه 05 امتحان: مدت 72/3/89 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 7 سواات در صبح 9 ساعت امتحان: :نام آموزشگاه

                         مصحح: و امضای انوادگی نام خ نام و                                         :جمع نمره با حروف                                                                                                عملی: -نمره شفاهی :نمره کتبی
 

 نمره 9318اد ماه دانش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت خرد پایه نهمغائبین مجاز امتحانات هماهنگ استانی  ردیف
 

 
 

 اه دهید.به پرسش های زیر پاسخ کوت - و

 2/0 انسانی دارند به چند نوع تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . أکه منش اتیتهدید 2

 2/0 . بنویسیددو مورد از اقشار بسیج را  6

 2/0 در طول تاریخ مبارزاتی کشور عزیزمان را بنویسید .، نام دو تن از مردان مبارز 2

 2/0 انواع ترور را نام ببرید . 9

 2/0 را بنویسید . زمین لرزهشورای ایمنی در برابر گروه  نام دو 8

 به سواات زیر پاسخ کامل دهید. - ی

10 
 دو مورد از دستاوردهای داخلی دفاع مقدس را بنویسید .

 2/0 

11 
 نقش زنان را در هشت سال دفاع مقدس بیان کنید .) دو مورد (

 2/0 

17 
 غیر عامل را بنویسید .دو مزیت مهم رعایت اصول پدافند 

 1 

13 
 )سه مورد( ؟ توسط شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با چه اهدافی صورت می گیرد، برنامه های مختلف  و پخش ساخت 

  22/0 

14 
 دو نمونه از جنگ روانی آمریکا علیه ایران بعد از انقاب اسامی را بنویسید .

2/0 

12 
 گفته می شود ؟ فرادیاسلحه ان به چه نوع اسلحه ای ،

 2/0 

16 
 . زمین لرزه را بنویسید در کاهش خطرهای ناشی از عوامل موثر یکی از

 2/0 

12 
    ؟   گفته می شود مکان مناسببه چه مکانی ،  زمین لرزه ،در هنگام وقوع 

2/0 

    موفق و پیروز باشید . 



 

 

 

 بسمه تعالی

سواات امتحانات هماهنگ استانی  راهنمای تصحیح

  ن ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دوردانش آموزا

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 اداره سنجش

 .............................و پرورش  شمدیریت آموز

 (مجاز) غایبین  آمادگی دفاعی نام درس:

 72/3/89 امتحان: تاریخ

 9318ماه  خرداد پایه نهم

 
 نمره یح محترم است.نظر همکاران در تصح ردیف

 

1 
 

 
 در بین گزینه های زیر ، موارد صحیح و غلط را مشخص کنید . –الف 

1 

 نمره ( 72/0) هر مورد هدف تهدید از بین بردن امنیت است .                                               صحیح                
 صحیح                                 دوران پس از دفاع مقدس ، به دوران سازندگی مشهور است .   

 در هم شکسته شد .                  غلط« بیت المقدس » محاصره آبادان با عملیات 
                               پنهان کردن هواپیماهای جنگی در تونل ، یک نمونه از فریب می باشد .        غلط

1 

 یک مورد اضافه است .(« ب»وصل کنید . ) در ستون « ب»تون را به گزینه های مناسب در س« الف»موارد ستون  –ب 
 1                                                                                        می باشد  اضافه تحریف واقعیات     نمره ( 72/0) هر مورد  شایعه( ).  )تبلیغات ) .)تفرقه افکنی  ) . )ترور  ( -  به ترتیب : - 7

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . –ج 
 22/1                                                                                                                   نمره ( 72/0) هر مورد       (  واجرا خبر  )  - (   1361  )  -(   پیروی از رهبری -وحدت مردم )  -  (آمادگی دفاعی )   –(    امنیت ) 3

 مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید . -د
 1  نمره ( 72/0) هر مورد       سختجنگ  –ج           استتار  –الف          یتهاجم نظام –د مدارس          –ب    4

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید . – و
 2/0 (نمره  72/0) هرمورد       تهدید نرم –تهدید سخت  2

 2/0 (72/0) هرمورد صحیح که ذکر شود         .....  ودانش آموزان     –فرهنگیان  6

 2/0 ( 72/0 حیح که ذکر شود) هرمورد ص     و ........ خان وباقرخان امیرکبیرستار 2

 2/0 نمره ( 72/0) هرمورد       ترور شخصیت    -  ترور شخص 9

 2/0 (72/0) هرمورد صحیح که ذکر شود    .............    و  گروه جست وجو    -گروه امداد  نجات     8
 مل دهید .به سواات زیر پاسخ کا – ی

 2/0 (72/0) هرمورد        ..........  و   تولد تفکر بسیجی  - اعتماد به نفس وخود باوری 10

 2/0 (72/0) هرمورد .........   -  خارج کردن شهدا از منطقه نبرد به پشت جبهه -رساندن وسایل و ادوات جنگی به رزمندگان   11

17 
 . باعث حفظ مراکز و  تاسیسات مهم جامعه می شودو قدرت دفاعی کشور را افزایش می دهد -

 1 (  2/0هرموردهر چه توان و قدرت دفاع عامل و غیر عامل  کشور بیشتر باشد ، احتمال تهاجم کمتر می شود . ) -

 22/0 (72/0کر شود ) هرمورد که ذ ....... -  جدایی دین ازسیاست   -ترویج بی بند وباری       -قطع رابطه ملت با رهبری نظام    13

 2/0 (72/0) هرمورد      آمریکا علیه ایران   مصوبه های مختلف کنگرهارائه   -تهدید به گسترش تحریم اقتصادی    14

 2/0 72/0و در صورت نیاز از آن استفاده کند72/0می تواند آن را حمل نموده  مدافع میهنوسیله ای است که یک رزمنده  12

 2/0 ) یک مورد کافی است(و ..........  آماده سازی اقشار مختلف -همکانی  حیح ی صارائه آموزش ها 16

 2/0 . به جاهایی گفنه می شود که در زمان وقوع زمین  لرزه احتمال خطر وآسیب پذیری در آن محل کمتر است 12

 17 گیرد . موزان نمره تعلق در صورت رساندن مفهوم توسط دانش آ . ) همکاران عزیز خدا قوت .( 
 




