
 

 

 

 باسمه تعالي

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

 

 آمادگی دفاعی  نام درس:

 دقیقه 01 امتحان: مدت 91/3/9011 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 2سوالات در  صبح 1  ساعت امتحان: :نام آموزشگاه

                         مصحح: و امضای انوادگی نام خ نام و                                          :جمع نمره با حروف                                                                                                 عملی: -نمره شفاهی :نمره کتبی
 

 نمره 0011ماه  خرداددر نوبت  آزاد ومدارس از راه دورداوطلبان ،  دانش آموزان  پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف

 

1 
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  درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص نمایید

 غ     اگر کشوری ،کشور دیگر را به حمله نظامی تهدید کند ، تهدید از نوع نرم است .                       ص            -

 ص            غ                             امنیت یکی از نیازهای فطری انسان است .                                                  -

 غ      تخمین مسافت در یک تعریف کلی ، تعیین فاصله ی تقریبی بین دو نقطه است .                       ص           -

 ص            غ       قدرت نرم عبارت است از توانایی رسیدن به هدف با استفاده از جذابیت .                              -

 غ   هنگام وقوع زلزله در طبقات بالا بهتر است از آسانسور استفاده کرد .                                         ص          -

۵۲/9 

۵ 

 . جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید

  .  است .ما معتقدیم که ریشه و سرچشمه ی امنیت ............................ -

  ملت ما درس عزت و آزادگی را از مکتب ..............................  و  قیام ................................. آموخته است .  -

  یکی از مکانهایی که در آن بدون نظم کاری از پیش نمی رود ..................................... است . -

  درسه ای نظام ................................. است .اولین اصل از مهارتهای م -

 یکی از وظایف گروه .............................. ایمن سازی محیط مدرسه است .  -

۲/9  
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 .گزینه مناسب را انتخاب کنید
 علائم امنیت اقتصادی در کدام گزینه آمده است ؟ـ  

ن                            ب( داشتن قدرت دفاعی و تهاجمی                                                    الف(  گرم شدن هوای کره زمی

 تماعیج( داشتن تولید انبوه و صادرات زیاد                                                                  د( توانایی حفظ الگوهای اج

 جهتی را نشان می دهد ؟  ستاره قطبی چه  -

 الف ( شمال                             ب ( شرق                     ج ( جنوب                          د( غرب 

 ـ مهم ترین گروه هدف جنگ نرم عبارتند از  

 د( جوانان و نوجوانان                 الف ( اقتصاددانان               ب ( سیاستمداران             ج(  عموم مردم         

 است ؟نشده گر دانشمندان هسته ای کشور در یک مجتمع مسکونی زندگی کنند کدام یک از اصول پدافند غیر عامل رعایت ـ  ا 

  الف ( پراکندگی                  ب( اختفاء                        ج ( مکان یابی                     د ( فریب 

 ـ  استفاده از بادگیر سفید در محیط برفی مربوط به رعایت کدام اصول پدافند غیر عامل است ؟   

 الف (  فریب                     ب( استتار                          ج ( اختفاء                             د( مکان یابی 

 خطر در زمان وقوع زلزله جلوگیری کنند ؟  کدام گروه باید از ورود افراد به مکان های پر -

 الف ( تدارکات                ب ( جست و جو                   ج( آتش نشانان                      د ( امداد و نجات  

   اضلاع مثلث ایمنی در برابر زمین لرزه در کدام گزینه به درستی آمده است ؟ - 

  همکاری   همدردی+ ب( آگاهی +                                                           (آگاهی + آمادگی + همیاری الف 

  یهمکار آمادگی + د (هماهنگی +                                                              همکاری آمادگی + ج (آگاهی +
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 می دانیم در هر کشوری یا جامعه ای ریشه نا امنی می تواند داخلی یا خارجی باشد توضیح دهید و مثال بزنید  0

 

 

9 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

برخوارمدیریت آموزش و پرورش 
حاج حسين نوايي



 

 

 

 

 اصفهاناداره کل آموزش و پرورش استان  نام و نام خانوادگی:                                 
 

 مدیریت آموزش و پرورش 

 آمادگی دفاعی نام درس:

 دقیقه01 امتحان: مدت 91/3/9011 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 2سوالات در  صبح 1 ساعت امتحان: :نام آموزشگاه
 

 نمره 0011ماه  خردادر نوبت ، داوطلبان آزاد ومدارس از راه دور ددانش آموزان  پایه نهمتانی امتحانات هماهنگ اس ردیف
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 لازمه حفظ و تداوم انقلاب اسلامی ما چیست ؟ )دو مورد( ۲

 
9 

 انقلاب اسلامی ریشه در چه چیزهایی دارد؟  0

 
۲/1 

 جهت یابی چیست ؟ 5

 
۲/1 

 ند جزء تشکیل شده است ؟ نام ببرید فرمان نظام جمع از چ ۸

 
۲/1 

 از دو سوال زیر به دلخواه فقط به یکی پاسخ دهید 1

 الف ( میزان اثرگذاری جنگ نرم به چه ویزگی هایی بستگی دارد ؟

 

ب ( توضیح دهید چگونه شهید حاج قاسم سلیمانی توانست امریکا را در کشورهای سوریه و عراق شکست دهد و این 

 ؟را از اسلام قلابی پاک کند سرزمین ها

 

9 

 جنگ نرم فرهنگی را تعریف کنید 91

 
۲/1 

 پدافند غیرعامل در جنگ ها به چه منظوری صورت می گیرد؟ 99

 

 

5۲/1 

 رعایت اصول پدافند غیرعامل چه مزیت هایی دارد؟ 9۵

 
5۲/1 

 سه مورد از وظایف گروه نجات و امداد را بنویسید 93
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9۵ 

 روز باشید. موفق و پی

برخوار
حاج حسين نوايي



راهنمای تصحیح سوالات امتحانات هماهنگ 
استانی دانش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس 

 از راه دور

اداره کل آموزش و پرورش استان 
 اصفهان

 اداره سنجش
 ......... مدیریت آموزش و پرورش

 نام درس: آمادگی دفاعی 

 ۹۱/۳/۹۰۱۱تاریخ امتحان :   
 

 م پایه نه
 نمره نظر همکاران در تصحیح محترم است ردیف

 

۱ 

   

 موفق وپیروز باشید                                                               

 ۵۲/۱ ( ۵۲/۰غ              )هر مورد    -ص    -ص    -ص    -غ              :     به ترتیب  ۱

 ۲/۱    ۵۲/۰)هر مورد        ـ جمع ـ تدارکات و پشتیبانی جبهه جنگ  ایمان به خدا  ـ  امام حسین )ع(   ـ عاشورا ـ:   به ترتیب  ۵

 ۵۲/۱     ( ۵۲/۰)هر مورد  ـ  ب  ـ  ج           ج   ـ  الف  ـ  د  ـ  الف  ـ  ب      :   به ترتیب  3

 

مانند هرج و مرج و شورش اما در ناامنی خارجی در نا امنی داخلی ریشه های خطر در داخل مرزهای یک کشور نهفته است  ۴
 ۱ عوامل بیرون از مرزها قرار دارند مانند تحریم اقتصادی ، تبلیغات منفی رسانه های بیگانه 

۲ 
 حفظ روحیه انقلابی و اقدام جهادی برای  –حفظ استقلال و وحدت ملی  –پیروی و پشتیبانی از رهبری  –دا ایمان به خ

 –بصیرت و آگاهی و عدم اعتماد به دشمن  –امید به آینده روشن و نشاط انقلابی  –پیشرفت و قوی شدن انقلاب اسلامی 
 )دو مورد از این موارد (  ی ایرانی و مقابله با رواج سبک زندگی غربیترویج سبک زندگی اسلام –قانون مداری و دفاع از حقوق مردم 

۱ 

 ۲/۰            ریشه در اعتقاد مردم به اسلام و پیروی آنها از پیامبر اسلام )ص( و ائمه اطهار )ع( ۶

یت جهات جغرافیایی را در طبیعت به دانشی گفته می شود که نیروی رزمنده با آگاهی از آن قادر باشد در هر شرایط و موقع ۵
   مشخص کند

۲/۰ 

 ۲/۰  از دو جز،     خبر و اجرا  ۸

۹ 

الف ( از یک طرف به ویژگی های شخصیتی افراد مانند اعتقادات دینی ، شجاعت ، اعتماد بنفس ،پایبندی به ارزش های 
 ان و دشمنان واقعی بستگی دارد اخلاقی و ... از طرف دیگر به میزان علم و آگاهی انسان ها و نیز شناخت دوست

ش جوانان و رزمندگان با اخلاص و علاقه مند به ب( او با شجاعت بی نظیرش با تدبیر زبان زدش و اخلاق منحصربفرد
حمایت معنوی مرجعیت و بزرگان دو کشور عراق و سوریه در قالب گروه های مردمی اسلام و اهل بیت و همچنین با 

حشدالشعبی در عراق و جیش الوطنی در سوریه را سازماندهی کرد و با این کار به مردم عراق و سوریه چنان قدرتی 
 بخشید که آمریکا را شکست دادند و این سرزمین را از اسلام قلابی پاکسازی کردند

۱ 

۱۰ 
ر این نوع جنگ دشمن با استفاده از جذابیت های رسانه ای سبک زندگی خود را به عنوان الگو مطرح می کند و ارزشها و د

 ۲/۰ باورهای فرهنگی کشور را تضعیف و تغییر می دهد

 ۵۲/۰  برای مقابله با تهاجمات دشمن و کاهش خسارات ناشی از حملات زمینی ، هوایی و دریایی صورت می گیرد  ۱۱

۱۵ 
 قدرت دفاع قدرت دفاعی کشور را افزایش می دهد و باعث حفظ مراکز و تاسیسات مهم جامعه می شود هر چه توان و 

 ۵۲/۰ یشتر باشد احتمال تهاجم دشمنان کمتر است عامل و غیر عامل کشور ب

 سخن گفتن با بیماران و  – کز درمانیاجراحت های عمیق دارند به مر ی کهانتقال مجروحان –امدادرسانی به مجروحان  ۱3
 ۱ اسکان و تعیین مکان مناسب برای دانش آموزان -روحیه و امید دادن به آنها 




