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 خانوادگی: و نام منا

 دقیقه 06ذت آزمون: م

 4/3/60: آزمونتاریخ 

 موزش و پرورشسنجص آاداره 

 )نوبت صبح(های تهران  شهرستان

  نهمپایه  آمادگی دفاعی درسسؤاالت امتحان هماهنگ 
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 سؤاالت 1 از  1  غفحِ

 

 صحیح یا غلط تودن عثارات زیر را مشخص کنیذ. 1

 ؽ   ظ  افساراًِ، هحسَس ٍ سریغ است. ّای ًرم الف( جٌگ ًرم هتکی تِ رٍش

 ؽ   ظ  ای است. ّستِ ّای هیکرٍتی ٍ ّای ًظاهی تر استفادُ از سالح ب( در دٍراى کًٌَی، تکیِ قذرت

 ؽ   ظ  ّای ًاضی از زلسلِ را کاّص داد. تَاى خطر ّای هٌاسة هی ج( تا در پیص گرفتي رٍش
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 های مناسة از ستون دو وصل نماییذ. )یک گسینه اضافی است(. موارد ستون یک را ته گسینه 2

 ستون دو ستون یک

 هؼظن رّثریًارٍا تِ اهام خویٌی ٍ هقام ًسثت دادى غفات  (الف

 «آهیس است. ای، استفادُ غیر غلح قػذ ایراى از پیطرفت ّستِ»ّا  تفسیر غرتیب( 

 خثر ضْادت پیاهثر اسالم )ظ( در جٌگ اُحُذ.ج( 

 تحریف ٍاقؼیات -1

 ترٍر ضخع -2

 ضایؼِ -3

  ٍر ضخػیتتر -4
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 در جاهای خالی کلمات مناسة تنویسیذ. 3

 .................................. است.ّذف از تْذیذ، از تیي تردى الف( 

 تاضذ. ّای هَرد تْاجن در ضثیخَى فرٌّگی ................................. هی یکی از هکاىب( 

 گیرد. ّا ترای هقاتلِ تا تْاجوات دضوي ٍ کاّص خسارات ًاضی از حوالت غَرت هی دفاع یا ............................ در جٌگج( 

 چرخاًٌذ. درجِ هی 180فرهاى .............................. افراد از سوت چپ تذى خَد را در د( 

2 

 را انتخاب کنیذ. درستگسینه  4

 ؟تاضذ ًویکذام گسیٌِ از رهسّای پیرٍزی اًقالب اسالهی ایراى  الف(
 

 ( ٍحذت هردم4 ( ایواى تِ خذا3 ( تؼاهل تا سایر کطَرّا2 پیرٍی از رّثری ( 1

 ضَد؟ ّای خطرًاک قرار دارًذ، تطکیل هی کذام گرٍُ از ضَرای ایوٌی، ترای یافتي افرادی کِ در هَقؼیت ب(
 ( جست ٍ ج4َ ( ًجات3 ًطاى ( آتص2 اهذاد( 1

 است؟ ًادرستتؼذ از ٍقَع زلسلِ اًجام کذام یک از هَارد زیر  ج(
 ( قطغ ترق4 ( ترقراری ارتثاط تا تلفي3 ( کسة اطالػات از رادی2َ قطغ آب( 1
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 5/0 ّای کطَر استؼوارگر آهریکا ػلیِ ایراى اسالهی را ًام تثریذ. یک ًوًَِ از تْذیذ 5

 1 دستَر تطکیل ارتص تیست هیلیًَی )تسیج( را غادر فرهَدًذ؟ 1358آرر  5چرا اهام خویٌی )رُ( در تاریخ  6

 1 تیگاًگاى در جْت هٌافغ دضوٌاى فؼالیت کٌٌذ؟ّای ضذاًقالب تا حوایت  چِ ػَاهلی تاػج ضذ تا گرٍّک 7

 1 کٌٌذ؟ ّای هقاٍهتی ػوَهی را در جاهؼِ تقَیت هی در زهاى جٌگ، چگًَِ زًاى قْرهاى، اًگیسُ 8

 1 چرا دفاع در تراتر حَادث غیر طثیؼی ٍ تْذیذّای اًساًی ترای کطَر ها ضرٍری ٍ تسیار هْن است؟ 9

 1 ای( در حال افسایص است؟ زتاى )هاَّارُّای فارسی  چرا تؼذاد ضثکِ 10

 


