باسمه تعالي
نام و نام خانوادگی:

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نام پدر:

اداره سنجش

مدیریت آموزش و پرورش ﺑﺮﺧﻮار

نام آموزشگاه :ﺣﺎج ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮاﻳﻲ
نمره کتبی:
ردیف
0

نمره شفاهی -عملی:

نام درس :آمادگی دفاعی

مدت امتحان 01 :دقیقه

تاریخ امتحان0411/4/8 :

سوالات در  2صفحه

ساعت امتحان 8 :صبح
نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:

جمع نمره با حروف:

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم غایبین مجاز دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد ومدارس از راه دور در نوبت خرداد ماه 0011
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

نمره
0/5

الف)  ........................از مهمترین نیازهای فطری و ضروری انسان است.

ب) انقلاب اسلامی ایران ریشه دراعتقاد مردم به  .....................و پیروی از  ....................و ائمه اطهار دارد.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

* خطرات و عواملی که امنیت ما و کشور را از بین می برد.........نامیده میشود ؟
الف) تهدید 

ب) استتار 

د) پراکندگی 

ج) فریب 

* وقتی یک ملت توانایی های حفظ الگوهای اجتماعی و سنتی مثل زبان ،مذهب،آداب و رسوم نوع پوشش  .....خود
راباور داشته باشد ،دارای امنتیت  ...........................است .
الف) اجتماعی و فرهنگی 

2

ب) فردی 

ج) اقتصادی 

* نظارت بر افزایش ایمنی ،کارکرد کدام گروه از شورای ایمنی در برابر زلزله است؟
الف) گروه نجات و امداد 

ب) گروه تدارکات 

ج) گروه آتش نشان 

د) زیستی 

0

د) گروه جست و جو 

* سه ضلع ایمنی در برابر زلزله عبارت است از ........
ب) آگاهی.آمادگی.همکاری 

الف) مشارکت .همکاری  .هماهنگی 

د) همکاری.آگاهی مشارکت 

ج) همکاری.آمادگی.مشارکت 
به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) یکی از عوامل موثر در کاهش خطرات ناشی از زلزله چیست؟

3

ب)مکان مناسب بعد از وقوع زلزله چه مکانی است؟

0/5

ج)فرمان نظام جمع از چند جزء تشکیل شده است؟

4

تهدید نرم با چه هدفی صورت می گیرد؟

ادامه سواالت در صفحه بعد

0

1

نام و نام خانوادگی:
نام پدر:

نام آموزشگاه :ﺣﺎج ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮاﻳﻲ
ردیف

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
اداره سنجش

مدیریت آموزش و پرورش ﺑﺮﺧﻮار

نام درس :آمادگی دفاعی

تاریخ امتحان0411/4/8 :

ساعت امتحان 8 :صبح

مدت امتحان01 :دقیقه
سوالات در  2صفحه

امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم غایبین مجاز دانش آموزان  ،داوطلبان آزاد ومدارس از راه دور در نوبت خرداد ماه 0011

نمره

5

راه حفظ تداوم انقلاب در چیست؟( دو مورد)

0

0

روشهای تخمین مسافت را بیان کنید(.سه مورد را نام ببرید )

0/5

7

سلاح جنگ نرم چیست؟چرا؟

0

8

میزان اثر گذاری جنگ روانی به چه عواملی بستگی دارد؟

0

تهیه فهرست از نزدیکترین مراکزامدادی و درمانی،آتش نشانی و...وظیفه کدام گروه ازشورای ایمنی در برابر زلزله
9

است ؟

01

پدافند غیر عامل چیست؟

00

الف ) حاج قاسم سلیمانی با تحصیل علم..........خود را با عبادت ............خود را و باکار  ،بنیه اقتصادیش را تقویت کرد .

1/5
ازبین سوالات  01و 00یکی را به دلخواه پاسخ دهید
2

2
ب)اسلام قلابی که آمریکا روی کار آورد چه نام داشت .نام اختصاری این دولت قلابی معادل چه واژهایی است ؟

02
موفق و پیروز باشید.
2

راهنمای تصحیح سوالات امتحانات دانش آموزان
هماهنگ غایبان خرداد استان دانش اموزان ،
داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور

اداره کل آموزش و پرورش استان
اصفهان اداره سنجش
مدیریت آموزش و پرورش

ردیف
.1

نام درس :آمادگی دفاعی
تاریخ امتحان 0411/4/8 :
پایه نهم – غایبین مجاز

سئوالات
الف) امنیت

ب) اسلام -ایمان به پیامبران (هر مورد نیم نمره )

.2

الف)تهدید

.3

الف) آشنایی همگانی با زمین لرزه()./5

ب)اجتماعی و فرهنگی

ج)گروه آتش نشانی

د) آگاهی.آمادگی.همکاری(هر مورد )./52

.5
.6
.7
.8
9

11
11

1
1/5

ب)فضایی باز و مکان امن بروید()./5
.4

0/5

ج)  -0خبر -2اجرا ()./5
با این هدف صورت می گیرد که یک ملت از ارزشهای خود دست بردارد و به ارزشهای دیگران تمایل پیدا کند.
./5

./5

 -0ایمان به خدا  -2پیروی از ولایت و رهبری  -3حوزه استقلال و وحدت ملی و(...دومورد هر مورد  ./5نمره 9

1
1

 -0تخمین ساعت به وسیله نقشه  -2تخمین مسافت بایگان صدمتری  -3تخمین مسافت از روی شکل ظاهری رزمنده یا تجهیزات 1/5

همراه  -4با استفاده از نور و صدا (سه مورد هر مورد  ./5نمره )
رسانه -زیرا رسانه میتواند با ارائه جذابیت ها ،سبک زندگی  ،باورها و ارزشها را مورد هدف قرار دهندو آن را تغییر دهد.
(هر مورد  ./25نمره )
از یک طرف به ویژگیهای شخصیتی افراد مانند اعتقادات و ارزشها و از طرف دیگر به میزان علم و آگاهی انسانی و نیز شناخت
دوستان و دشمنان واقعی بستگی دارد(.هر مورد  ./25نمره )
گروه تدارکات و پشتیبانی
سوالات اختیاری
به مجموعه اقداماتی است که بدون استقاده از تجهیزات جنگی می توان انجام داد تا از وارد شدن تلفات جان به افراد و زیان
اقتصادی به مراکز و تاسیسات حیاتی و مهم کشور جلوگیری است.
اندیشه  .روح
داعش  .معادل دولت اسلامی عراق و شام

1
1
./5

2
2

