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 صفحه 3تعداد صفحه :  60/60/1061  تاریخ امتحان: نام پدر: نام و نام خانوادگی :                                       

 آموزش از راه دور مراکز و ایثارگران ،، داوطلبان آزادانبزرگسالوزانه، ر دانش آموزان

    1061ماه  شهریور
 اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین

 نمره سؤالات ردیف
 

1 
 

0 

 

 اصطلاحات زیر را تعریف کنید؟

 تهدید -1/1

 دفاع -2/1

 )تعریف آن در فرهنگ لغات(نظم -3/1

 جهت-4/1

 تخمین مسافت-5/1

 نرم قدرت -6/1

3 

2 

 

 

 صحیح یا غلط را در عبارات زیر مشخص نمایید.

 غلط  صحیح  یعنی دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی و ارزش های معنوی ما وجد دارد. امنیت  -1/2

 غلط  .  صحیح به هر گونه آمادگی در مقابل تهاجم، آمادگی گفته می شود -2/2

 غلط  صحیح  .ت مردم ایران در دوران دفاع مقدس می باشدممظهر پایداری و مقاو، خرمشهرشهر  -3/2

وه های علاقه مند به اسلام و اهل بیت می رگروه های مردمی حشدالشعبی در عراق و جیش الوطنی در سوریه از گ-4/2

 غلط  صحیح  باشند.

2 

3 

 

 گزینه صحیح را مشخص نمایید.

به معنی شبیخون، هجوم  و حمله یک کشور به کشوری دیگر به منظور اشغال و سلطه برر آن سررزمین  -----کلمه  -1/3

 است.  

 تهاجم -د              دفاع-ج      جنگ-ب          تهدید-الف

 ن روز جمهوری اسلامی نامیده شده است؟گزینه به عنواکدام -2/3

 فروردین 11-د      فروردین 12-ج       فروردین 5-ب     روردینف 22 -الف

 معنای جهاد، عزم و اراده، آمادگی، آماده ساختن نیروی نظامی یک کشور برای جنگ در فرهنگ لغات به -----کلمه  -3/3

 است.

 دفاع آگاهانه-د       انقلاب اسلامی -ج        بسیج -ب      دفاع مقدس  -الف

 مریم فرهانیان است؟زندگی نامه شهیده نام کتاب کدام گزینه  -4/3

         اد   -د           خاطرات جنگ تحمیلی-ج          هاسردار دل  -ب           دختری کنار شط -الف

 سوالات در صفحه دومادامه 

2 
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2 
 

 به سوالات زیر پاسخ کامل و مناسب بدهید. 4

از این امام راحل و مقام معظم رهبری بارها سفارش کرده اند که حفظ و دفاع از انقلاب اسلامی مهم تر از پیروزی آن است. 

 را نام ببرید؟ می شودمواردی را که لازمه حفظ و ادامه انقلاب اسلامی دو مورد از رو، 

5/1 

5 

 

 0 دو مورد از ویژگی های یک بسیجی را نام ببرید؟

6 

 

 

د رومد دفاع کردند. دو وما دوران هشت ساله جنگ تحمیلی را دفاع مقدس می دانیم، زیرا مردم به خاطر اهدافی از کشور خ 

 از آن اهداف را نام ببرید؟

0 

 0 مقدس را نام ببرید؟ رد از دستاوردهای داخلی هشت سال دفاعدو مو  7

 5/1 قهرمان دوران دفاع مقدس را نام ببرید؟ زناندو مورد از  8

زنان در دوران دفاع مقدس نقش اساسی داشته و از راه های مختلف در دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی مشارکت کرده اند.  9

 دو مورد از اقدامات آن ها را نام ببرید؟

 

 
 

0 

 0 دو مورد از اهداف اجرای کلاس نظام جمع را بنویسید؟  01

 فرمان ایستادن و از جلو نظام را توضیح دهید؟ 00

 

 ومسسوالات در صفحه ادامه 

0 
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3 
 

 0 تکنیک برق تا رعد را توضیح دهید؟ 02

 0 ورد از ابزارهای جنگ نرم را توضیح دهید؟دو م 03

 0 )پدافند( عامل را تعریف کنید؟ع دفا 04

 

 0 اصل اختفا را با مثال تعریف کنید؟ 05

مثلث ایمنی در برابر زمین لرزه از سه ضلع آگاهی, آمادگی و همکاری تشکیل شده است. قسمت آمادگی آن را توضیح  06

 دهید؟

5/1 

 0 تدارکات و پشتیبانی را بنویسید؟ گروهدو مورد از وظایف  07

 5/1 زلزله را بنویسید؟هنگام وقوع مورد از توصیه های ایمنی  دو 08

 06 جمع نمرات

 امضا و تاریخ: نمره با حروف: نمره با عدد: نام ونام خانوادگی مصحح:

 امضا و تاریخ: نمره با حروف: نمره با عدد: نام ونام خانوادگی تجدید نظر کننده:
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 باسمه تعالي

     پایه نهم ) دوره ی اول متوسطه (                   مادگي دفاعيآ تصحیح سؤالات امتحان هماهنگ درس :راهنمای

 صفحه  3تعداد صفحه:  10/10/0010      تاريخ امتحان:  صبح 01: ساعت شروع  دقيقه 06مدت امتحان :

 دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، داوطلبان آزاد، ايثارگران و مراکز آموزش از راه دور 

    0010 ماه شهریور
 اداره کل آموزش و پرورش استان قزوين

 

 نمره راهنمای تصحیح رديف
  

0 

 

بیان و ابراز قصد آسیب رساندن، نابودی يا تنبیه ديگران از  معني لغوی تهديد عبارت است از :تهديد -1/1 1

 .روی انتقام و ايجاد رعب و وحشت

حراست از حیات خود در برابر خطرات محیطي که به مجموعه اقدامات موجودات زنده برای حفظ و  :دفاع -2/1

 .به منظور تقلیل يا دفع تجاوز صورت میگیرد، دفاع میگويیم

 .نظم در لغت به معنای ترتیب، آراستگي، انضباط، قاعده و قانون است :نظم )تعريف آن در فرهنگ لغات(-3/1

 .فرد تغییر نمیکندجهت امتداد ثابتي است در طبیعت که در اثر تغییر موقعیت  :جهت-4/1

  بین دو نقطه در برد و عرض.ه گرفتن تقريبي مسافت يا فاصل اندازه :مسافتتخمین -5/1

 .قدرت نرم عبارت است از توانايي رسیدن به هدف با استفاده از جذابیت :نرم قدرت -6/1

3 

2 

 
 صحیح -1/2

 غلط -2/2

 صحیح -3/2

 صحیح -4/2

2 

 تهاجم -د -1/3 3

 فروردين 12-ج -2/3

 بسیج -ب -3/3

  دختری کنار شط -الف -4/3

2 

انقلابي و  حفظ روحیه -4 مليو وحدت  لالحفظ استق -3ت فقیه لايپیروی و پشتیباني از و -2ايمان به خدا  -1 4

های سیاسي، اقتصادی، علمي و  زمینه مي ايران درلااس قلابو قوی شدن ان برای پیشرفت اقدام جهادی

بصیرت، آگاهي و عدم اعتماد  -6 انقلابيروشن و نشاط  امید به آينده -  5 فرهنگي و اجتماعيفناوری، نظامي، 

ايراني و مقابله با رواج سبک  اسلاميترويج سبک زندگي  -  8مداری و دفاع از حقوق مردم  قانون -7به دشمن 

 .زندگي غربي

5/0 

نیاز  میدان های مورددر همه  -3 .او بي منت است، ايثارگر و کار پرتلاش -2است  اسلامجودش وقف همه و -1 5

دارای روحیه  -5قانع و متواضع است.  -4.کشور داوطلب است و حضور شجاعانه، فداکارانه و مخلصانه دارد

 .است اسلامي انقلابطلبي و بذل جان در راه مکتب و آرمان  شهادت

1 

مقاومت به منظور حفظ  -2ت فقیه لاياستقامت در برابر ظالمان برای اطاعت از فرمان خداوند با تبعیت از و -1 6

ايستادگي برای دفع تجاوز  -4و تمامیت ارضي کشور  استقلالدفاع برای حفظ  -3 انقلاب اسلاميدين، قرآن و 

 دشمن و رسیدن به صلح و امنیت

 صفحه دوم راهنمای تصحیحادامه 

1 
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 باسمه تعالي

     پایه نهم ) دوره ی اول متوسطه (                   مادگي دفاعيآ تصحیح سؤالات امتحان هماهنگ درس :راهنمای
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 دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، داوطلبان آزاد، ايثارگران و مراکز آموزش از راه دور 

    0010 ماه شهریور
 اداره کل آموزش و پرورش استان قزوين

 

 نمره راهنمای تصحیح رديف
  

2 

 

کسب تجارب  -4پیشرفت در صنايع دفاعي کشور -3تولد تفکر بسیجي -2اعتماد به نفس و خودباوری -1 7

 .آفريني مساجد در دفاع از میهننقش  -6 ترويج فرهنگ ايثار و شهادت -5مهندسي و صنعتي

1 

 .و ديگر شهیدان عزيز دوران دفاع مقدس مريم فرهانیان، زينب کمايي 8
 

5/0 

9 

 
 (به رزمندگان ييبه رزمندگان، رساندن آب و موادغذا يو ادوات جنگ ليرساندن وسا)جنگ  يبانیپشت -1

دارو،  تدارک و هیبهداشت و درمان، درمان مجروحان جنگ و انتقال آنها به پشت جبهه و مراقبت از آنها، ته -2

 امکانات ريلباس و سا

 در صحنه نبرد میحضور مستق -3

 ثارگرانياز ا تيحما -4
 

1 

 -4کي لايجاد چابکي و چاا -3 تقويت ذهني، جسمي و رواني -2پذيری  مداری و اطاعت قانوننظم پذيری،  -1 10

 .خصوص دانش آموزان که در سنین رشد هستند جلوگیری از عادات بد حرکتي در بدن به

1 

11 

 
  :منظور از ايستادن حالتي است که بايد در آن نکات زير به طور کامل رعايت شود

عرض پنجه پاها در يک خط و به اندازه  -پ .پاشنه پاها به هم چسبیده باشد -ب .باشد بدن آزاد و راست-الف

شکم داخل، سینه جلو، کمرراست،  -ث .پاها به طور کامل کشیده باشد-تبسته دست باز باشد. چهار انگشت 

به  چشم مستقیمرو، شعاع ديد  و روبه الگردن افراشته، سر با-ج .يک خط قرار داشته باشندها باز و در شانه

هر دو دست کشیده و مشت باشد و ساير انگشتان  -چ .باشد لابه حالت طبیعي و چانه اندکي با جلو، صورت

  .دست چسبیده به شلوار و کف دست روبه بدن باشد

ل کشیده شده است، به طرف م، دست چپ خود را در حالي که کامنظا دوم فرمان از جلو ءفراد با شنیدن جزا

صورتي که پنج انگشت به هم چسبیده باشد و انگشت بزرگ دست چپ آنها با شانه نفر  پرتاب میکنند؛ به بالا

اولین نفر يا  با موازی آن باشد. مسلمارو به زمین و تقريهاه و کف دست آن قابلشان چهار انگشت فاصله داشتم

 .نفرات دست خود را بلند نمیکند؛ زيرا کسي را در مقابل خود ندارد
 

1 

 

 

به اين ترتیب که به محض  .از اين روش میتوان برای تخمین فاصله خود با محل صاعقه نیز استفاده کرد 12

ها را در عدد  ها را بشماريد و تعداد ثانیه است ثانیه برق صاعقه تا زمان شنیدن صدای رعد کافيه مشاهد

 .برق استعدد حاصل بیانگر فاصله شما از محل وقوع رعد و  ضرب کنید. 331

1 

 و لمیف -5 يقیموس -4 یا انهيرا یهای باز -3 یماهوارها یها شبکه -2 ياجتماع یها شبکه -1 13

 ینوشتار يجمع یها رسانه -  6(شنیمیانيي)انمايپو

 دو مورد از موارد بالا توضیح داده شود، کفايت مي کند و دانش آموز نمره کامل را کسب خواهد کرد.
 

1 

و اقدامات جنگي دشمن پدافند عامل نامیده  حملاتبه منظور دفع  سلاحمستقیم و استفاده از مقابله و مبارزه  14

میشود. دفاع عامل يا مستقیم مخصوص زمان جنگ است که توسط افراد آموزش ديده با کمک وسايلي مثل 

 .اسلحه، موشک، تانک و هواپیما صورت میگیرد

 ومسصفحه  راهنمای تصحیحادامه 

1 
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 نمره راهنمای تصحیح رديف
  

3 

 

15 

 
سیسات، تجهیزات و نفرات در ديد مستقیم ابه اقداماتي گفته میشود که از قرارگرفتن تکاری  اختفا يا پنهان

 .کردن هواپیماهای جنگي در تونل مانند پنهان .آورد دشمن جلوگیری به عمل مي

1 

های افراد جامعه برای انجام فعالیتهای مناسب در زمان قبل، حین و پس از وقوع زمین لرزه  فزايش تواناييا 16

 .است

5/0 

ي و... به همراه تهیه شماره انتظام نیروی آتشنشاني، درماني، و امدادی مراکز نزديکترين از فهرست تهیه -1 17

بعد از )آموزان  کنترل کردن اسامي و تعداد دانش -3 ديگر های گروه ضروری وسايلتهیه  -2تلفن و نشاني 

 سازی محیط مدرسه ايمن -4( .شودزمین لرزه نبايد کسي بدون هماهنگي از محیط مدرسه خارج 

1 

از دستورات معلم و والدين  -3سمت در خروج هجوم نبريد به -2.خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید -1 18

 .استفاده نکنید (آسانسور(بر  از آسان -4اطاعت کنید

5/0 

 02  جمع

   جهت هماهنگي بيشتر درتصحيح تنظيم شده است. صرفاخداقوت، اين راهنما عرض همكارمحترم، ضمن 

                                                                                                                             نظر شما محترم است .بي شک 
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