
 

 

 

 «باسمه تعالي » 

 89/ 02/ 00 تاريخ امتحان :            نام :                                                                 اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي                      
  دقيقٍ 20ره سنجش آموزش وپرورش                                          مدت امتحان :  نام خانوادگي :                                                          ادا 

 صثح  8سواات امتحان هماهنگ پايه نهم)متوسطه اول(                              ساعت شروع :                              نام آموزشگاه :                 
    2تعداد صفحات :                             آمًسان()يیژٌ داوشآمادگی دفاعی:  درس                                          ي داوطلب : شماره

 11تعداد سوال:                                                                                                  89 شُزیًر ماٌنوبت : 
 بارم سؤال رديف

 .بنويسيدهاي تعيين شده سوال زير، پاسخ مناسب را در محل 15  آموز عزيز: ضمن آرزوي موفقيت براي شما ، لطفاً با مطالعه دقيق دانش
 .مشخص كىيذ   ( درداخل   ×)   پاسخ صحيح را تا گذاشته عامت  -الف

 5/0 غ    ص                                                  .مشهور استدوران سازندگي از دفاع مقدس، به دوران پس   -1

 5/0 غ    ص                                 .ويستبشر با دانش كنوني خود قادر به پيش بيني زمان دقيق وقوع زلزله   -2

 گشیىٍ ی صحيح را اوتخاب كىيذ. -ب
 ؟مي باشددستاوردهاي داخلي هشت سال دفاع مقدس زء كدام يک از موارد زير ج  -3

 وابستگي اقتصادي به بيگانگان  -ب شکوفايي و پيشرفت علمي                             -الف
 پيشرفت در صنايع دفاعي كشور-د                                وحدت و يکپارچگي مردم  -ج 

5/0 

و موضوع اصلي خود به منظور انحراف اذهان مردم از حقق بقه سقوي باطقل را .........           منحرف كردن خبري از مسير  -4
 مي گويند.

 تحريف واقعيات  -تفرقه افکني                      د -ترور                           ج -تهديد                         ب -الف
 

5/0 

 مي گويند.« ......................... راي دستيابي به ايمنيمشاركت همة افراد جامعه ب» به  -5
 برنامه ريزي -آمادگي                       د -آگاهي                          ج -همکاري                            ب -الف

 

5/0 

 جمات سیز را كامل كىيذ. -ج
 5/0 آغاز گرديد. 1331به رهبري ...................... ازسال قيام بزرگ مردم با ايمان و غيور ايران  -6

 5/0 ......... محاصرۀ آبادان شکسته شددر عملياتي به نام .............. 1330در مهر ماه  -7

 5/0 .افزاري، نامحسوس و ....................... استهاي نرمجنگ نرم متکي به روش -8

 تٍ سؤاات سیز پاسخ مىاسة دَيذ. -د
 مورد(1توان محيط زندگي را در برابر زلزله ايمن سازي كرد؟)چگونه مي -9

 
5/0 

 امنيت را تعريف كنيد. -11
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          در صفحٍ تعذ                                                                                                              ادامٍ سؤاات                                                                                     1صفحٍ 
 
 
 
 



 

 

 

 

 «باسمه تعالي » 

 89/ 02/ 00 رضوي                                 تاريخ امتحان :نام :                                                                 اداره كل آموزش و پرورش خراسان  
  دقيقٍ 20مدت امتحان :              نام خانوادگي :                                                          اداره سنجش آموزش وپرورش                               

 صثح  8سواات امتحان هماهنگ پايه نهم)متوسطه اول(                              ساعت شروع :                              نام آموزشگاه :                 
    2تعداد صفحات :                             آمًسان()يیژٌ داوشآمادگی دفاعی:  درس                                          ي داوطلب : شماره

 11تعداد سوال:                                                                                                  89 شُزیًر ماٌنوبت : 
 بارم سؤال رديف

 آموزي را بنويسيد.از وظايف و برنامه هاي بسيج دانشدو مورد  -11
 

1 

12- 
 

 مشاركت زنان در دفاع از اسام ) به هنگام وقوع جنگ( را بنويسيد. دو مورد از
 

1 

 ساح انفرادي چيست؟ -13
 

1 

 يک عبارت اضافي است(.« ب»وصل نماييد.) در ستون « ب»را به عبارات مناسب در ستون « الف»عبارات ستون  -14
 ب الف

 استفاده از بادگير سفيد در محيط برفي-1
 ماهاي جنگي در تونلپنهان كردن هواپي-2
تجهيقزات جنگقي در    (ماكقت نمونک)نصب -3

 نقاط مختلف

 استتار -الف
 فريب-ب
 اختفا-ج
 مکان يابي -د

 
 
 
 
 
 

5/1 

 ميزان اثرگذاري جنگ رواني به چه چيزهايي بستگي دارد؟ -15
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 12 جمع تارم                                            مًفق تاشيذ                                                                                                                                    2صفحٍ 

 

  
 

  
 

 
 

 

      

      

 
 



 ( رضَي استاى خراساى)   ّواٌّگ پایِ ًْناات اهتحاى سؤراٌّواي تصحيح 
 89هاًَُبت: شْریَر         87-89  سال تحصيلی :         آهَزاى(داًشٍیژُ )آهادگی دفاعیدرس : 

 00/00/89    تاریخ اهتحاى:

 ادارُ سٌجش آهَزش ٍپرٍرش
     

 در صَرتی کِ داًش آهَز هفَْم را رساًدُ باشد، ًورُ کاهل هٌظَر گردد. خداقَت،گراهی : ضوي عرض  ّوکار
 نمره (  5/0پیطرفت در صنایع دفاعی کطور) "د "-3                           نمره(5/0) ظ -2                   نمره(              5/0)ظ  -1 
 نمره(                                   0/ 5)  همکاری "الف" -5               ( نمره 0/ 5تحریف ٍاقعیات )  "د" -4
 نمره(5/0تدریجی ) -8نمره(                   5/0)   ثامي اائمِ -7               نمره(       5/0) امام خمینی )ره( -6
محل نطستي ٍ خواب بایدد   -2مانند(بِ دیوارمحکن ضوندLٍ...بایدبا بست مناسب )تمامی قفسِ های بلند، کتاب خانِ ،بوفِ ها ،تابلوها -1 -9

کابینت ها بِ  -4آب گرم کي بِ ٍسیلِ ی تسمِ ای مخصوظ بِ دیوار محکن ضود -3دٍر از پنجره ها ، ضیطِ ها ٍ اجسام سقوط کننده باضند
گیي مانند چرخ گوضت ٍ آب میوه گیری از طثقدات بداا رٍی   اضیای سقوط کننده ٍ سن -5ٍسیلِ ی بست های مناسب بِ دیوار محکن ضوند

 نمره(5/0قفسِ،بِ طثقات پاییي منتقل ضود.                            )رکر یک مورد
 ٍ ...( مدا رزش های معنوی ) دیي ، فرهنگ ،اعتقادات امنیت یعنی دٍر بودن از خطراتی کِ علیِ منافع مادی )جان،مال، سرزمیي ٍ...( ٍا -10

 نمره(1ٍجود دارد.                      )  
 

مطارکت دانص آموزان  -  3  تربیت دانص آموزانی منطثق با الگوهای دینی  -2تقویت اعتقادات دینی ٍ آگاهی سیاسی دانص آموزان  -ا -11
آموزش رضدتِ   – 5تقویت توان علمی دانص آموزان ٍ تطکیل انجمي های علمی ٍ ادبی   -4در زمینِ های فرهنگی، سیاسی، سازندگی ٍ ... 

 نمره ( 5/0های مختلف ٍرزضی ٍ برگزاری اردٍهای متنوع ٍ بانطاط     ) رکر دٍ مورد هرکدام 
 

خدارج   - 3ٍ مراقثت از آنان   نتقال آن ها بِ پطت جثهِدرمان مجرٍحان جنگ ٍ ا -2 ٍات جنگی بِ رزمندگانٍسایل ٍ اد رساندن  -1 -12
تهیِ ٍ تدارک دارٍ، لثاس ٍ سایر امکاندات    - 5رساندن آب ٍ مواد غزایی بِ رزمندگان       -4 کردن ضهدا از منطقِ ی نثرد بِ پطت جثهِ 

 نمره( 5/0) رکر دٍمورد هر کدام   ) در صورت نیاز(      ا دضمي رد مستقین بضرکت در نث - 6مورد نیاز رزمندگان  
 

ٍسیلِ ای است کِ یک رزمنده مدافع میهي می تواند آن را حمل نمدوده ٍ در صدورت نیداز ازآن اسدتفاده نمایدنمانندد: اسدلحا انفدرادی         -13
 نمره(1)                                کاضینکف                    

نصدب نمونک)ماکدت(    -3  اپیماهای جنگی در تونل ) اختفا( پنهان کردن هو -2استفاده از بادگیر سفید در محیط برفی)استتار(       -1 -14
 نمره( 5/1تجهیزات جنگی در نقاط مختلف )فریب(                         ) 

 

ٍ  بِ ٍیژگی های ضخصیتی افراد مانند اعتقادات از يک طرف -15 ز ادینی، ضجاعت، اعتماد بِ نفس ، پایثندی بِ ارزش های اخاقدی ٍ... 
 بِ میزان علن ٍ آگاهی انسان ها ٍ نیز ضناخت دٍستان ٍ دضمنان ٍاقعی بستگی دارد.      طرف ديگر 

 نمره(2)                                                                                                                            
 
 

 خدا قَتّوکار گراهی                                                                                                                                      

 ج




