
 ه نهمیپا یدفاع ینام درس: آمادگ
 2/3/1400خ امتحان:یتار

 9:30ساعت :  
  2تعداد صفحات: 

 قهیدق 60وقت آزمون: 
  18تعداد سوال: 

 یبسمه تعال

 امیاداره کل آموزش و پرورش استان ا

 اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی

 دگی دفاعیاسواات هماهنگ استانی درس آم

 1400نوبت خردادماه 

 :یو نام خانوادگ نام

 رستان:ینام دب

 نام کاس:

 

فیرد  نمره  

2 

 د.یر را مشخص کنیا غلط بودن جمات زیح یالف : صح

 غلط    ح               یاندازد .  صح یت ما را به خطر میاست که امن یتید وضعیتهد -ا

   غلط                   ح یصح   است .  ین  روش دشمن تهاجم نظامیدر حال حاضر خطرناک تر -2

 غلط               حیصح   زمان جنگ است.    م مخصوصیا مستقیدفاع عامل  -3

 غلط              ح یصح  انجام گرفت. 1359ور یشهر 31خ یران در تاریه ایعراق عل یتهاجم نظام -4
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 د یرا با کلمات مناسب پر کن یخال یب: جاها

 انسان است. ی.................... و ضرور یازهاین نیت از مهم تریامن  -5

  .....به دانشی گفته می شود که نیروی رزمنده با آگاهی از آن قادر است که شرایط خود را در طبیعت مشخص کند...... -6

 ام نهضت ..................................... است.وران تدیا یانقاب اسام  -7

 ر گذار در جنگ نرم است.یبزار تاثن ای................................. مهم تر -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5/0)هر سوال د.ینه درست را انتخاب کنیر گزیج : در جمات ز

 ؟  روز جمهوری اسامی کدام یک از گزینه ها می باشد -9

  1357فروردین  12ب:                                                              1356فروردین 12الف: 

 1359فروردین 12د:                                                                 1358فروردین 12ج : 

 

 



 نمره 2صفحه                                              صفحه قبل                             از ادامه سواات  فیرد

  

 ند؟یگو یرد میپذ یا چند اجتماع مستقل صورت مین دو یکه ب یبه نبرد خشن و مصلحانه ا -10

 د: دفاع    ج : تهاجم                        ب: جنگ                  د        یالف: تهد

 درجه از سمت چپ گردش می کند ،نام این حرکت چیست؟180بدن  در اجرای این حرکت – 11

     : عقب گردب                          الف:به چپ ،چپ 

 د: آزادباش                       ج : به راست ،راست

 است؟ انقابکدام یک از تعاریف زیر معنی لغوی کلمه  -12

         زیرو رشدنب:                                 الف:  تحول            

  همه مواردد:                       ج: دگرگونی                     
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 د:یده مناسب  ر پاسخیز ید: به پرسشها 

 است؟ ین لرزه الزامیدر برابر زم یمنیا یچرا وجود شورا -13

 دارد؟ یبستگ یزیجنگ نرم به چه چ یزان اثر گذاریم -14

 د؟یت مهم دارد. نام ببریرعامل دو مزیت اصول پدافند غیرعا -15

 د؟ یح دهید و توضیل شده ، نام ببریاز چند بخش تشک یهر فرمان نظام -16

 ؟ استتار را تعریف کنید -17

 ست؟یچ یجنگ نرم اقتصاد -18
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 12 نمرات مجموع

  حروف: نمره با نمره با عدد: ح کننده: یتصح

 

 




