"باسمه تعالی"

ادارۀ سنجش آموزش و پرورش استان گیان
sanjesh.guilan.medu.ir

تعداد صفحات2 :صفحه

سؤاات امتحان هماهنگ استانی درس آمادگی دفاعی

مدت امتحان 06 :دقیقه

نام و نام خانوادگی:
نام آموزشگاه:
تاریخ امتحان9018/60/22 :

دانش آموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه
خرداد سال 9018

سؤاات

ردیف

9

2

نمره

صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را با عامت (×) در داخل  مشخص کنید .

صحیح


 ) 1-1امنیت از مهمترین نیازهای فطری و ضروری انسان است .

 )2-1جنگ نرم متکی به روش های نرم افزارانه  ،تدریجی و نامحسوس است .
 )3-1اگر کشوری ،کشور دیگر را تهدید به حمله نظامی کند  ،می گوییم تهدید نرم است  .

 ) 4-1بشر با دانش کنونی قادر به پیش بینی زمان دقیق و قوع زلزله می باشد .
گزینۀ درست را با عامت ( × ) در داخل  مشخص کنید.
 )2-1خرمشهر قهرمان در چه تاریخی آزاد شد ؟

الف) 31شهریور 95

ب)  3خرداد 11

ج) مهرماه 16

 )2-2کدام یک از مکان های زیر به هنگام وقوع زلزله برای پناه گیری نامناسب است ؟

الف) زیر میز



ب) گوشه دیوار داخلی

ج) راه پله ها

 )2-3یکی از موثرترین روش های دفاع غیرعامل در دنیا کدام است ؟
الف) فریب



ب) پراکندگی



 )2-4کدام یک از ساح های زیر غیرمتعارف است ؟

الف) شیمیایی

0

ساعت شروع99 :صبح

ب) میکروبی

ج) استتار





ج) هسته ای

غلط






د)  9آذر 95
د) فضای باز 

د) همه موارد

در جاهای خالی کلمه یا عبارت مناسب قرار دهید .

 )3-1نبرد خشن و مسلحانه ای که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد  ...............نام دارد .

9

برای عبارات زیر پاسخ مناسب را انتخاب کرده وحرف مربوط به آن را داخل ( ) بنویسید (.یک گزینه اضافه است)

(
(

الف) شایعه  -ب) تبلیغات  -ج)تفرقه افکنی

)  )4 -1منتقل کردن و رساندن پیام  ،افکار و عقاید به دیگران است .

)  )4-2انتشار مطالب و اخباری که درستی و نادرستی آن معلوم نیست و منبع مشخصی ندارد.

5

بخشی از وظایف و تکالیف مهم بسیج را بنویسید .

0

دو مورد از دستاوردهای داخلی  5سال دفاع مقدس را نام ببرید .

7

زنان در دوران دفاع مقدس چگونه از اسام و انقاب اسامی دفاع کردند ؟ ( دو مورد )

8

دو تن از مردان مبارز دوران صدر اسام را نام ببرید .

1

اختفا به چند روش انجام می شود؟ آنها را بنویسید .

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

9

9

6/5

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

6/5

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

6/5

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

صفحه

2

د) مقاوم سازی 

 )3-2رمز پیروزی انقاب ما  « :ایمان به خدا  ،وحدت مردم و  » .............................است

4

2

9

"باسمه تعالی"

نام و نام خانوادگی:
نام آموزشگاه:
تاریخ امتحان9018/60/22 :

99
92
90

سؤاات امتحان هماهنگ استانی درس آمادگی دفاعی

مدت امتحان 06 :دقیقه

دانش آموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه
خرداد سال 9018

ساعت شروع99 :صبح

سؤاات

ردیف

96

ادارۀ سنجش آموزش و پرورش استان گیان
sanjesh.guilan.medu.ir

تعداد صفحات2 :صفحه

جنگ نرم را تعریف کنید.

ادامۀ سواات در صفحۀ دوم

..............................................................................................................................................................................................
نظام جمع از چند جزء تشکیل شده آنها را نام ببرید............................................................................................... .
دو نمونه از وسایل ضروری گروه آتش نشانی را بنویسید............................................................................................... .
انواع ترور را نام ببرید.

...............................................................................................
جمع نمره
** موفق باشید **

صفحه

نمره

9
6/5
6/5
6/5
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"باسمه تعالی"
ادارۀ سنجش آموزش و پرورش استان گیان () sanjesh.guilan.medu.ir:
مدت امتحان 06 :دقیقه
تاریخ امتحان1018/60/22 :

راهنمای تصحیح امتحان هماهنگ استانی درس آمادگی دفاعی

تعداد صفحات1 :صفحه

دانش آموزان روزانه ،بزرگسال و داوطلبان آزاد پایۀ نهم دورۀ اول متوسطه خرداد سال 1018

ساعت شروع11 :صبح

ردیف
1

راهنمای تصحیح

)1-1ص )1-2ص

)1-3غ

2
0

)3-1جنگ

4

)4-1ب

5

پاسداری از ارزشها  ،هوشیاری در برابر تهاجم سخت ونرم ،سازندگی میهن اسامی و سازماندهی و مدیریت برنامه ها

0

 -1اعتماد به نفس و خودباوری  -2تولد تفکر بسیجی  ----و هرکدام از  6مورد ذکر شده درصفحه  42کتاب

8

1

16

)2-3ج

2

)2-1ب

7

 )2-2ج

)-4غ

نمره

)2-4د

)3-2پیروی از رهبری

2
1

)4-2الف

1
1
6/5

 -1رساندن وسایل و ادوات جنگی به رزمندگان  -2خارج کردن شهدا از منطقه نبرد به پشت جبهه  ---و هر کدام از موارد ذکر

شده در صفحه  22کتاب

6/5

عمار یاسر – سلمان فارسی – مالک اشتر

6/5

 -1استفاده مناسب از عوارض زمین و احداث تاسیسا ت در محلی که به سهولت قابل تشخیص و مشاهده نباشد

 -2عادی و غیر مهم جلوه دادن تاسیسات

1

به کلیه فعالیت های غیر نظامی که دشمن و عوامل آن در جهت ایجاد تغییرات در یک جامعه انجام میدهند تا بر آن جامعه تسلط

یابند .

11

دوجزء خبر و اجرا

12

کپسول آتش نشانی – نردبان و .....

10

ترور شخص و شخصیت

1
6/5
6/5
6/5
12

جمع نمره

«در تصحیح  ،نظر همکاران محترم است».

