بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی:
نام دبیرستان:
نام کاس:

نام درس :آمادگی دفاعی پایه نهم

اداره کل آموزش و پرورش استان ایام
اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی
سواات هماهنگ استانی درس آمادگی دفاعی
نوبت خردادماه 1400

تاریخ امتحان1400/3/2:
ساعت 9:30 :

تعداد صفحات2 :

وقت آزمون 60 :دقیقه
تعداد سوال18 :

ردیف

نمره

الف  :صحیح یا غلط بودن جمات زیر را مشخص کنید.
غلط

ا -تهدید وضعیتی است که امنیت ما را به خطر می اندازد  .صحیح
 -2در حال حاضر خطرناک ترین روش دشمن تهاجم نظامی است  .صحیح
 -3دفاع عامل یا مستقیم مخصوص زمان جنگ است .صحیح

غلط

2

غلط

 -4تهاجم نظامی عراق علیه ایران در تاریخ  31شهریور  1359انجام گرفت .صحیح

غلط

ب :جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید
 -5امنیت از مهم ترین نیازهای  ....................و ضروری انسان است.
.......... -6به دانشی گفته می شود که نیروی رزمنده با آگاهی از آن قادر است که شرایط خود را در طبیعت مشخص کند.
 -7انقاب اسامی ایران تدوام نهضت  .....................................است.
 ................................. -8مهم ترین ابزار تاثیر گذار در جنگ نرم است.
ج  :در جمات زیر گزینه درست را انتخاب کنید(.هر سوال )0/5
 -9روز جمهوری اسامی کدام یک از گزینه ها می باشد ؟
الف12 :فروردین 1356

ب 12 :فروردین 1357

ج 12 :فروردین 1358

د12 :فروردین 1359

2

ردیف

صفحه 2

ادامه سواات از صفحه قبل

نمره

 -10به نبرد خشن و مصلحانه ای که بین دو یا چند اجتماع مستقل صورت می پذیرد می گویند؟
الف :تهدید

ج  :تهاجم

ب :جنگ

د :دفاع

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

ب :عقب گرد

ج  :به راست ،راست

د :آزادباش

2

 -12کدام یک از تعاریف زیر معنی لغوی کلمه انقاب است؟
الف :تحول

ب :زیرو رشدن

ج :دگرگونی

د :همه موارد

د :به پرسشهای زیر پاسخ مناسب دهید:
1

 -13چرا وجود شورای ایمنی در برابر زمین لرزه الزامی است؟

1

 -14میزان اثر گذاری جنگ نرم به چه چیزی بستگی دارد؟

1

 -15رعایت اصول پدافند غیرعامل دو مزیت مهم دارد .نام ببرید؟

1

 -16هر فرمان نظامی از چند بخش تشکیل شده  ،نام ببرید و توضیح دهید؟

1

 -17استتار را تعریف کنید ؟

1

 -18جنگ نرم اقتصادی چیست؟

مجموع نمرات 12
تصحیح کننده:

نمره با عدد:

نمره با حروف:

