


 

   

 باسمه تعالي

 دقيقه   03مدت امتحان :  ساعت شروع :  نام و نام خانوادگي :                            

 1شماره صفحه :   2کل صفحات :  دتعدا         پایه نهم آمادگي دفاعيسؤاالت امتحان هماهنگ درس : 

        تاریخ امتحان :   اداره سنجش آموزش و پرورش

 بارم متن سئواالت ردیف

 .مشخص کنید)×( گزینه صحیح را با عالمت ضربدر  1

 ارتش صدام در چه تاریخي تهاجم نظامي به کشورمان را آغاز کرد؟-1

  1008  فروردین  12د(        1008آذر  0ج(        1007خرداد  0ب(       1007شهریور  01الف(

 فيد در محيط برفي مربوط به کدام روش دفاع غير عامل است؟استفاده از بادگير س-2

  د(استتار                  ج(پراکندگي                  ب(فریب                الف(اختفا 

 یکي از خطرناک ترین شيوه های جنگ نرم کدام است؟-0

  د(جنگ اقتصادی        ج(جنگ سخت         ب(جنگ رواني        الف(جنگ نظامي 

حرکاتي که به صورت منظم انجام مي شود و افراد را در انجام کارهای جمعي با یکدیگر هماهنگ مي کند چه نام -4

 دارد؟

 د(فرمان خبردار           (نظام جمع ج        ب(فرمان به چپ چپ            الف(از جلو نظام 

1 

 د.جاهای خالي را با کلمات مناسب پر کنی 2

 ...................از مهم ترین نيازهای فطری و ضروری انسان است.الف(

 چهره ظاهری تهاجم فرهنگي ......................و........................است.ب( 

 زماني که حادثه ای مانند زلزله رخ مي دهد، شرایط زندگي ما به شرایط .......................تبدیل مي شود.ج( 

1 

 صحیح یا غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید. 3

 (             مدت تهاجم نظامي تدریجي، بلند مدت و نامحدود است. )  الف( 

 آگاهي یعني مشارکت همه ی افراد جامعه برای دست یابي به امنيت است. )                   ( ب(

 (     هدف اصلي شبکه های ماهواره ای فارسي زبان، سرگرمي و اطالع رساني است. )          ج( 

 د( زیر ميز مکان مناسبي برای پناه گيری در هنگام زلزله است. )                (

 

1 



 

   

  سواالت تشریحي 

 تهدید سخت و تهدید نرم را توضيح دهيد؟ 4

 

1 

 د؟مفهوم انقالب اسالمي را بنویسي 5

 

1 

 دو مورد از وظایف و برنامه های بسيج دانش آموزی را بنویسيد؟ 6

 

5/0 

 دو مورد را بنویسيد چرا در جنگ تحميلي، ما خود را پيروز این ميدان مي دانيم؟ 7

 
 

1 

 دفاع یا پدافند غير عامل را تعریف کنيد؟ 8

 

1 

 75/0 غير متعارف را بنویسيد؟سالح های  9

 تحریف واقعيات را توضيح دهيد؟ 10

 

1 

 ترور شخصيت چگونه است؟  11

 

1 

 راه های ایمني در برابر زلزله را نام ببرید؟ 12

 

75/0 

 گروه جست و جو با چه هدفي تشکيل مي شود؟ 13

 

1 

 12 «موفق و پیروز باشید» 

 (2و1های موارد  )در صورت مغایرت نمره -3        رسیدگي به اعتراضات                          -2                     تصحیح                         -1

 با عدد            با حروف               با عدد            با حروف                                       با عدد             با حروف                             نمره:    

                             

 نام و نام خانوادگي تجدیدنظر کننده                  نام و نام خانوادگي تایید کننده           نام و نام خانوادگي مصحح                            

 امضاء           امضاء                                                                                      امضاء                                                  
 


