
 باسمه تعالي

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگی:                                 
 اداره سنجش
 .............................مدیریت آموزش و پرورش 

 آمادگی دفاعی  نام درس:

 دقیقه 60   امتحان: مدت 30/6/0000 امتحان: تاریخ          نام پدر:                        

 صفحه 3والات در س صبح 00   ساعت امتحان: :نام آموزشگاه

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

 نمره 0011اه شهریورمدر نوبت ، داوطلبان آزادومرکز آموزش از راه دور  دانش آموزان   نهمپایه  غایبین مجازامتحانات هماهنگ استانی  ردیف

 

1 

 
   گزینه مناسب را انتخاب کنید. 

  سه ضلع ایمنی در برابر زلزله عبارت است از ........ 0

      همکاری آمادگی. آگاهی. -ب          مشارکت .همکاری . هماهنگی  -الف

     مشارکت. آگاهی  همکاری.  -د                 مشارکت آمادگی. همکاری.-ج 

5/0 

 این سخن از بیانات کدام شخصیت است؟ 2

 «دفاع جزء هویت یک ملت است، هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند، زنده نیست.»

  امام خمینی )ره( -د  ای          الله خامنهحضرت آیت -شهید مطهری           ج -ب   شهید بهشتی          -الف

5/0 

 فروردین سال ............ جمهوری اسلامی را به رسمیت شناختند 02مردم ایران در   3

 0351سال  -د               0351سال  -ج           0300سال  -ب         0360سال  -الف

5/0 

 کنند.در این عمل نفرات روی پاشنه پای چپ و پنجه پای راست خود حرکت می 0

 خبردار -د     به راست راست            -ج      به چپ چپ            -از راست نظام             ب -الف

5/0 

  بودن جملات زیر را مشخص کنید. صحیح و غلط 

 5/0 غلطصحیح                         تر از پیروزی آن است.      اسلامی مهمحفظ و دفاع از انقلاب  5

  5/0 غلط          صحیح                      فرمان نظام جمع از دوجزءخبرواجرا تشکیل شده است؟  6

  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 

 5/0  .نیازهای فطری و ضروری انسان است........................ از مهمترین  1

 5/0 کنند.ای ثابت است بر فراز قطب شمال که به وسیله آن جهت شمال جغرافیایی را تعیین می................... ستاره 1

 5/0  باشد.سلاح جنگ نرم....................... می 9

 /.5 خود را وبا کار بنیه اقتصادیش را تقویت کرد ت ............ عبادحاج قاسم سلیمانی با تحصیل علم اندیشه خود را  با  00

  .به سوالات زیر پاسخ دهید 

  سلام قلابی که آمریکا روی کار آورد چه نام داشت .نام اختصاری این دولت قلابی معادل چه واژهایی است؟ ا 00

 

 

0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد
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 نظام جمع چیست؟ 02

 

5/0 

 یابی چیست؟جهت 03

 

5/0 

 مورد کافی است(2)جنگ سخت را بنویسید؟معایب  00

 

5/0 

 کند؟یک از انواع جنگ نرم را بیان می هریک از موارد زیر کدام 05

 دار شدن محوریت خانواده )                                   ( خدشه -الف

                 .  (های فرهنگی )                      الگوقراردادن سبک زندگی غربی و تضعیف باورها و ارزش -ب

 

5/0 

 انواع پدافند را نام ببرید؟ 06

 

5/0 

 یکی از عوامل موثر در کاهش خطرات ناشی از زلزله چیست؟ 01

 

5/0 

 امنیت را تعریف کنید. 01

 

0 

 امنیت نظامی را توضیح دهید؟ 09

 

0 

 مفهوم تهدید را بنویسید؟ 20

 

0 

 (کافی علل وقوع انقلاب اسلامی را ذکر کنید؟ )دو مورد 20

 

 

0 

 مات خصمانه دشمنان پس از پیروزی انقلاب را بنویسید.اها و اقددو مورد از توطئه 22

 

0 

 سواالت در صفحه بعدادامه 
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 های تخمین مسافت را نام ببرید؟تخمین مسافت چیست؟ دو مورد از روش 23

 

 

0 

 دارد؟میزان اثرگذاری جنگ نرم به چه عواملی بستگی  20

 

 

0 

 سلاح جنگ نرم چیست؟چرا؟ 25
 

 

 

0 

 فواید رعایت پدافند عامل را بنویسید؟ 26

 

 

0 

 )یک عبارت اضافی است( هریک از جملات ستون اول را به عبارت مناسب در ستون دوم وصل کنید. 21

 فریب         کردن هواپیمای جنگی در تونل                             پنهان -الف

 نصب ماکت )نمونک( تجهیزات جنگی در نقاط مختلف               اختفا -ب

 هایی که در مقابل موشک مقاوم باشند                   استتارساخت مکان -ج

 پراکندگی          استفاده از بادگیر سفید در مناطق برفی                           -د

 سازیمقاوم                                                                                                

0 

  های ایمنی در هنگام وقوع زلزله را بنویسید؟توصیه 21

 

0 

  20 

 وپیروز باشید.موفق                                                                         



راهنمای تصحیح سوالات امتحانات 

 آموزان هماهنگ استانی دانش

 داوطلبان آزاد و مدارس از راه دور

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 اداره سنجش

 مدیریت آموزش و پرورش

 ینام درس: آمادگی دفاع

 03/6/0033تاریخ امتحان 

 0033شهریورماه مجاز غایبان پایه نهم 

 همکاران در تصحیح محترم استنظر  ردیف

 

 

 /.( 5) گزینه ج صحیح است-0       /.( 5گزینه د صحیح است) -2         /.( 5گزینه ب صحیح است)-0

  /.(5)ستاره قطبی-8    /.(5)امنیت -7     /.5صحیح-6       /.5صحیح  -5          /.(5گزینه ب صحیح است) -0

 نمره(1)/ 5 معادل دولت اسلامی عراق و شام / 5داعش .  -00           /(5)روح  -03    /.( 5)رسانه -9

    کند.و افراد را در اجرای حرکات جمعی با یکدیگر هماهنگ می/ .25شود صورت منظم انجام میحرکاتی است که به-02

 نمره /(5)/.( 2 5)

در هر شرایط و موقعیت جهات  از آن قادر استبا آگاهی /.  25شود که نیروی رزمنده یابی به دانشی گفته میجهت -00

 نمره/.( 5)/.( 25) در طبیعت مشخص کند. جغرافیایی را 

 /( نمره5)/(25)تلفات انسانی -2 /(25)هزینه های زیاد -0(  00

 /( نمره5)    /( 25فرهنگی) -/(  ب25اجتماعی ) -الف( 05

 /( نمره5)/.( 25)پدافند )دفاع( غیرعامل -ب         نمره /(25فاع( عامل)پدافتد )د -الف( 06

 نمره /(5)/.(25) با زمین لرزه/ .25آشنایی همگانی ( 07

... وجود /25های معنوی و دین و و ارزش / 25از خطراتی که علیه منافع مادی )جان...(/ 25امنیت یعنی دوربودن ( 08

 نمره 1:   )/ 25دارد. 

و دفاع / 25ن پاسداری و تهاجمی برای یک کشور و به معنای توا / 25قدرت دفاعی امنیت نظامی بعنی داشتن -09

 نمره  1 :/ 25 پذیر است.که به وسیله نیروی انتظامی امکان/25مردم یک کشور از سرزمین و شهروندان خود است 

ها شامل مسائل ارزش /.05اندازدخطر میهای حیاتی فرد یا جامعه را در کشور بهتهدید وضعتی است که ارزش -02

/و امنیت کشور اشتغال و آسایش و راحتی 25/  رفتارهای صحیح، قوانین و مقررات، پاسداری از مرزها 25اعتقادی، دینی،

   انمره / (25مردم. )

   های خود، اعتقادات دینی و امورات دنیایی آنها را به بازی گرفته.مردم پی بردند که سلطنت پهلوی با برنامه -0(  20

  نمره 1اداره امور کشور را به بیگانگان سپرده است. :  -2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمله به ایران جهت -0طلبان، اقدامات تروریستی های تجزیهکمک به حرکت-2ها و اموال ملت تصرف دارایی -0( 22

کردن هواپیمای مسافربری ساقط -5کمک به رژیم صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران -0نجات جان جاسوسان آمریکایی 

ایجاد موانع بسیار  -8اهانت به ملت ایران توسط حاکمان آمریکایی  -7های ظالمانه علیه ایران اعمال تحریم -6ایران 

/. 5هر مورد   ( ذکر دو موردترور دشمنان ) -03ی های تکفیرتأسیس گروه -9درجهت پیشرفت علمی و فناوری کشور 

 نمره

تخمین مسافت در یک تعریف کلی تعیین  2گرفتن تقریبی مسافت یا فاصله بین دو نقطه در برد و عرض اندازه -0( 20

 نمره/.(5) فاصله تقریبی بین دو نقطه است. )ذکر یکی از این موارد قابل قبول است(

)هر کافی است( نور و صدا )ذکر دو مورد -شکل ظاهری -یگان صدمتری -های تخمین مسافت عبارتند از نقشهروش

 نمره/. (25 مورد

ها و میزان علم وآگاهی انسان-2نفس و ... های شخصیتی افراد مانند اعتقادات دینی، شجاعت، اعتمادبهویژگی -0( 20

 نمره(1)شناخت دوستان و دشمنان واقعی

25 - رسانه- زیرا رسانه میتواند با ارائه جذابیت ها، سبک زندگی ، باورها  و ارزشها را مورد هدف قرار دهندو آن را 

 تغییر دهد.

 /. نمره (25)هر مورد 

هرچه توان و -2 شودباعث حفظ مراکز و تاسیسات مهم جامعه میو  دهدقدرت دفاعی کشور را افزایش می -0( 26

 نمره(1). احتمال تهاجم دشمنان کمتر است قدرت دفاع غیرعامل بیشتر باشد

  نمره/. 25هر مورد  - 27

 اختفا -الف

 فریب -ب

 سازیمقاوم -ج

 استتار -د

از  -0از دستورات معلم و والدین اطاعت کنید.  -0به سمت در خروج هجوم نبرید -2حفظ آرامش و خونسردی -0( 28

 نمره(1) .آسانسور استفاده نکنید

  

 




