
 

 

 

 باسمه تعالي

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

 

 آمادگی دفاعینام درس:  

 دقیقه ۰3 مدت امتحان: 22/30/1031:  تاریخ امتحان  نام پدر:

 صفحه2سوالات در   صبح 13:   ساعت امتحان نمره کتبی: 

 نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:                          جمع نمره با حروف: عملی:-نمره شفاهی

 

 نمره 1031آموزش از راه دور  در نوبت خرداد ماه  دانش آموزان ، داوطلبان آزادو مراکز پایه نهم امتحانات هماهنگ استانی  ردیف
 

 

  
۱ 

 

 

 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص نمایید

                                             غ                      ص                  در ناامنی خارجی ، ریشه های خطر در داخل مرزهای یک کشور نهفته است .  -

                                                        غ                           ص                                       اج قاسم سلیمانی بر عهده داشت .فرماندهی سپاه قدس را ح -

                                                                                     غ                              ص                                                                        سلاح جنگ نرم ، تجهیزات نظامی است .  -

 غ                                          ص                           استفاده از آسانسور ، از توصیه های ایمنی هنگام وقوع زلزله است .   -

                                                                 غ                        ص                                                       دفاع عامل یا مستقیم مخصوص  زمان جنگ  است .  -

            غ                             ص                      امام خمینی )ره( بوجود آمد. را  تفکر بسیجی در مدرسه عشق و جهاد -

5/1 

 

 

۲ 

 

 

 بارت مناسب پرکنیدجاهای خالی را با ع

 در جنگ نرم ...................... ، دشمن با استفاده از جذابیت های رسانه ای ، سبک زندگی خود را به عنوان الگو مطرح می کند . -

 آغاز و باعث لرزش سطح زمین می شود. نام ............آزاد شدن انرژی به صورت امواج زلزله از نقطه ای به  -

 . به صورت ناخودآگاه انجام می شود و در بین موجودات زنده مشترک است ...دفاع ........... -

 شکسنه شد . ملیات ..........و در ع سال .......... محاصره آبادان در -

25/1 

۳ 

 

 .در هر یک از موارد زیر کدام یک از اصول پدافند غیرعامل استفاده می شود

 ........................نصب نمونک )ماکت (  تجهیزات جنگی  -

 انتخاب محل مناسب برای ایجاد تاسیسات حیاتی و مهم کشور............. -

5./ 

 

۴ 

 

 

 هر یک از عبارت های ستون  )الف(  را به تاریخ مورد نظر ستون  )ب( وصل نمایید .

                                                           ستون )ب(                                 ستون ) الف (                                     

                                                        105۱آذر  5                        پیروزی انقلاب اسلامی            -

                                                      105۱بهمن  22                                      دستور تشکیل بسیج -

                                                      10۰1خرداد  0                    آزادسازی خرمشهر                      -

۱5./ 

 

 

۵ 

 

 

 

 

 

 .گزینه مناسب را انتخاب نمایید

 می باشد ؟  ............پدافند به معنی . -

 د ( حمله      ج ( دفاع                                    ب ( هجوم                                                     الف ( تصرف     

 به تعیین فاصله تقریبی بین دو نقطه چه می گویند ؟ -

 د ( تاکتیک                            ج ( نظام جمع    ن مسافت                 الف ( جهت یابی                          ب ( تخمی

 داشتن قدرت دفاعی و تهاجمی برای یک کشور چه نوع امنیتی است ؟ -

 د ( امنیت اقتصادی      ج ( امنیت فرهنگی                   امنیت نظامی                    الف ( امنیت سیاسی                     ب ( 
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 ادامه سواالت در صفحه بعد

برخوارمدیریت آموزش و پرورش 
حاج حسین داوري 



 

 

 

 

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

مدیریت آموزش و پرورش  
  

 ی دفاعیآمادگام درس: ن

 دقیقه ۰3مدت امتحان:   22/30/1031:  تاریخ امتحان نام پدر:                                 

 صفحه 2سوالات در صبح 13ساعت امتحان:      :دبیرستان
 

 نمره 1031خرداد ماه  امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم  دانش آموزان ، داوطلبان آزادو مراکز آموزش از راه دور  در نوبت رديف
 

 

 ادامه

 سوال

۵ 

 دار کدام عقربه بایستی روبروی خورشید قرار گیرد ؟ در جهت یابی با ساعت عقربه -

 د ( هیچکدام    ج ( عقربه ساعت شمار                         الف ( عقربه دقیقه شمار                ب ( عقربه ثانیه شمار         

 حاج قاسم سلیمانی در عراق کدام نیروی مردمی را سازماندهی کرد؟ -

 ج ( جیش الوطنی                        د( حشد الشعبی        الف ( جندالله                              ب ( حزب الله                     

 چهره ظاهری در تهاجم نظامی چگونه است ؟ -

 ج ( فریبنده                             د ( نفرت انگیز    ب ( جذاب                                الف ( ملیح                            

 انقلاب اسلامی ایران  ریشه در چه چیزی دارد ؟ -

 ب ( اعتقاد به پیامبر اسلام               ج ( اعتقاد به ائمه اطهار            د( همه موارد    الف ( اعتقاد مردم به اسلام         

 در برابر صدمات ناشی از وقوع زمین لرزه افزایش نمی دهد ؟ کدام عامل زیر ایمنی جامعه را -

 مکاریالف ( آگاهی                           ب ( آمادگی                              ج  ( هوشیاری                               د( ه

 ست ؟واحد پیشگامان بسیج دانش آموزی مربوط به کدام دوره تحصیلی دانش آموزان ا -

 ی الف ( فنی حرفه ای                     ب ( متوسطه اول                      ج ( متوسطه دوم                           د ( ابتدای

 توانایی رسیدن به هدف با استفاده از جذابیت چه نام دارد ؟ -

 ج ( قدرت سخت                           د( قدرت نرم     ب ( جنگ سخت                                         الف ( جنگ نرم 

 /.5 نقش زنان در دفاع مقدس چه بود؟ ) دو مورد ( ۶

  .چگونگی شهادت حاج قاسم سلیمانی را بنویسید ۷

 

1 

 ؟نظام جمع چیست  ۸

 

1 

 .جنگ نرم سیاسی را توضیح دهید  ۹

 

۱5./ 

  .م ببریددو مورد از ابزارهای جنگ نرم را نا ۱۱

 

5./ 

 رعایت اصول پدافند غیر عامل چه فایده هایی دارد ؟ ۱۱

 

1 

 /.۱5      هدف از تشکیل گروه تدارکات و پشتیبانی در شورای ایمنی در برابر زمین لرزه چیست ؟ ۱۲

12 

 دباشی موفق وپیروز                                                                                                 

برخوار

حاج حسین داوري 



 بسمه تعالی

      سوالات امتحانات هماهنگ  راهنمای تصحیح

 1041 خرداد ماه استانی

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
 اداره سنجش

 .............................موزش و پرورش مدیریت آ

 آمادگی دفاعینام درس: 

۲۲/30/۱۰3۱ 

   پایه نهم
 

 نمره نظر همکاران در تصحیح محترم است. رديف
 

 

 
 ص  –ص  –غ  –غ  –ص   -غ  1

 نمره ۵۲/4هر مورد 

۲/1 

 ثامن الائمه  – 1۶۳4 –غریزی  -کانون زلزله   –فرهنگی  ۵

 نمره        ۵۲/4هر مورد  

۵۲/1 

 مکان یابی  –فریب  ۶

 نمره  ۵۲/4هر مورد 

۲/4 

 1۶۲۱بهمن   ۵۵----پیروزی انقلاب اسلامی   0

 1۶۲۵آذر   ۲-----دستور تشکیل بسیج  

 1۶۳1خرداد   ۶----آزادسازی خرمشهر 

 نمره ۵۲/4هر مورد 

۱۲/4 

 د  –د  –د  –ج  –ب  –ب  –ج  –د  –ج  –ج  ۲

 نمره ۵۲/4هر مورد 

۲/۵ 

و رساندن وسایل و ادوات جنگی به رزمندگان ، رساندن آب و موادغذایی به رزمندگان ، حمایت از ایثارگران ، بهداشت و درمان مجروحان جنگی  ۳

 نمره  (۵۲/4دو مورد کافی است هر مورد  ( نتقال آنان به پشت جبهه و مراقبت از آنان ، تهیه و تدارکات دارو ، لباس و سایر ملزوماتا

۲./ 

کینه حاج قاسم به دل آمریکا نشست چون نمی توانستند با /.۵۲زمانی که حاج قاسم سلیمانی به مقتدرترین سرباز جهان اسلام تبدیل شده بود  ۱

در یک شب تاریک که حاج قاسم مهمان دولت عراق بود در فرودگاه بغداد در حالی که در خودرو از /.۵۲این پهلوان دست و پنجه نرم کنند 

 /.۵۲توسط پهباد مسلح به موشک مورد هدف قرار گرفت و به شهادت رسید . /.۵۲فرودگاه خارج می شد

1 

 1 /.۵۲.با یکدیگر هماهنگ می کند  /.۵۲و افراد را در اجرای حرکات جمعی /.۵۲انجام می شود/.۵۲حرکاتی که به صورت منظم  ۵

و تصمیم هایشان را /.۵۲به کار می گیرند /.۵۲در این حالت مسئولان و مردم هر کدام روش ها و گزینه هایی را که کشورهای بیگانه می پسندند ۹

 /.۵۲ .براساس رهنمودهای دیگر کشورها تنظیم می کند

۱۲./ 

 /.۲ /نمره ( ۵۲رسانه های نوشتاری)هر مورد  –فیلم و انیمیشن  –موسیقی  –بازی های رایانه ای  –شبکه های ماهواره ایی  –شبکه های اجتماعی  14

هر چه توان و قدرت دفاع عامل و غیرعامل کشور -۵/. ۵۲مراکز مهم می شود. و باعث حفظ /.۵۲قدرت دفاعی کشور را افزایش می دهد  -1 11

 /۵۲.احتمال تهاجم دشمن کمتر است  /.۵۲بیشتر شود

1 

 /.۱۲ /.۵۲.و پشتیبانی مناسب تشکیل می شود /. ۵۲و تجهیزات مورد نیاز و برقراری دوره های آموزشی /.۵۲با هدف فراهم کردن امکانات  1۵

 

 




