
 باسمه تعالی

 :ورقنمره   2تعداد صفحات :     متوسطه اول آمادگی دفاعی  درس : هماهنگسؤاالت 

 دقیقه  ۰0 مدت امتحان :  صبح 8:ساعت شروع  1401/  03/   22    :تاریخ امتحان  نهم :  پایه

 : دانش آموز خانوادگینام و نام 

 
 دور راه از آموزشداوطلبان آزاد و  ،آموزان دانش

 1401     ماه سال .در نوبت خرداد مدارس
 و پایش کیفیت آموزشیسنجش اداره 

 

 نمره سؤاالت ردیف
 

 جاّای خالی سا تا ػثاست هٌاسة تکویل کٌیذ.  ۱

 فطشی اًساى................ است.الف. یکی اص ًیاصّای 

 ................................ داسد.ب. اًقالب اسالهی ایشاى سیشِ دس اػتقاد هشدم تِ .................. ٍ پیشٍی آى ّا اص 

 ج. فشهاى ًظام جوغ اص دٍ جض، خثش ٍ ..................... تشکیل شذُ است.

 

۱ 

 صحیح یا غلط تَدى جوالت  صیش سا هشخص کٌیذ. ۲

 الف. تْاجن فشٌّگی اص جْات هختلف خطشًاکتش اص تْاجن ًظاهی است.

 تا سأی قاطغ خَد جوَْسی اسالهی سا تِ سسویت شٌاختٌذ. ۱۳۵۷فشٍسدیي  ۱۲یشاى دس سٍص ب. هشدم قْشهاى ا

 ثاساهلل تَد. ۴۱ج. حاج قاسن سلیواًی فشهاًذُ لشکش ّویشِ قْشهاى تِ ًام لشکش

 دادُ هی شَد.‹‹ آصاد››د. تِ هٌظَس ًظن دادى صف یا صف ّای هتَالی فشهاى

۱ 

 گضیٌِ هٌاسة سا اًتخاب کٌیذ. 

 دس هقاتل تْاجن سا................... هی گَیٌذ.ّش گًَِ آهادگی . ۱

 د. پذافٌذ ػاهل               الف. تْذیذ                     ب. تسلین                    ج. آهادگی             

 . هواًؼت اص دخالت تیگاًگاى دس اهَس کشَس اص ٍظایف حکَهت تشای حفظ کذام اهٌیت است.۲

 د. صیست هحیطی              ج. فشٌّگی                  ب. سیاسی                            الف. ًظاهی       

 ُ است کِ تِ شکل هالقِ دس آسواى دیذُ هی شَد.. شاهل ّفت ستاس۳

 د. ستاسُ قطثی             دب اکثش                الف. رات الکشسی            ب. صَس فلکی               ج. 

 . دس ایي جٌگ ًشم دشوي تا استفادُ اص جزاتیت ّای سساًِ ای سثک صًذگی خَد سا تِ ػٌَاى الگَ هطشح هی کٌذ.۴

                 ًشم سیاسی      ج جٌگ ًشم اجتواػی                 د. جٌگ ًشم ػلویالف. جٌگ ًشم فشٌّگی    ب. جٌگ 

۱ 

 پاسخ کَتاُ دّیذ. ۴

 ّای یک تسیجی سا تٌَیسیذ. الف. دٍ هَسد اص ٍیژگی

 ب. یکی اص دستاٍسدّای داخلی ّشت سال دفاع هقذس سا تٌَیسیذ. 

 اُ ّایی کِ صًاى دس دفاع اص اسالم ٍ اًقالب هشاسکت داشتٌذ سا تٌَیسیذ.سج. یک هَسد اص 

 .د. تَسیلِ ستاسُ قطثی چِ جْتی شٌاسایی هی شَد

 

۲ 
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 باسمه تعالی

 :ورقنمره   2تعداد صفحات :     متوسطه اول آمادگی دفاعی  درس : هماهنگسؤاالت 

 دقیقه  ۰0 مدت امتحان :  صبح 8:ساعت شروع  1401/  03/   22    :تاریخ امتحان  نهم :  پایه

 : دانش آموز خانوادگینام و نام 

 
 دور راه از آموزشداوطلبان آزاد و  ،آموزان دانش

 1401     ماه سال .در نوبت خرداد مدارس
 و پایش کیفیت آموزشیسنجش اداره 

 

 نمره سؤاالت ردیف
 

  «ی دوم ی سواالت در صفحهادامه»  

 ۱ حاج قاسن سلیواًی دس کجا، چگًَِ تِ شْادت سسیذ. ۵

 /.۵ حشکت ػقة گشد چِ تفاٍتی تا حشکت تِ ساست ساست داسد؟  ۶

 جْت یاتی سا تؼشیف کٌیذ ٍ یک هَسد اص استفادُ ّای جْت یاتی سا تٌَیسیذ. ۷
۱ 

 /.۵ ّذف دشوي دس جٌگ ًشم چیست؟ ۸

 ۱ اّذاف شثکِ ّای  هاَّاسُ ای چیست؟ ۹

 اخل کادس یک هَسد اضافِ است()دسوت ساست ٍصل کٌیذ.هٌاسة تِ هثال ّای دس ّش هَسد اصل پذافٌذ غیش ػاهل سا  ۱۱

 الف. پٌْاى کشدى َّاپیوای جٌگی دس تًَل

 ب. داًشوٌذاى ّستِ ای ًثایذ دس یک هجتوغ هسکًَی صًذگی کٌٌذ

 اص تادگیش سفیذ دس هحیط تشفیج. استفادُ 

 دس ًقاط هختلف  د. ًصة ًوًَک)هاکت( تجْیضات جٌگی

۱ 

 /.۵ یک هضیت هْن اص سػایت اصَل پذافٌذ غیش ػاهل سا تٌَیسیذ. ۱۱

 /.۵ چیست؟‹‹ آگاّی ›› اص ػَاهل ایوٌی دس تشاتش صلضلِ ۱۲

 تشای ّش هَسد یک تَصیِ ایوٌی ٌّگام ٍقَع صلضلِ تٌَیسیذ. ۱۳

 ..................................آصهایشگاُ.................................................................... ب. حیاط هذسسِ.................................. الف(

۱ 

 ۲۱ جمع نمرات                                                 « موفق و پيروز باشيد »                                                                  جمع 

 

  استتاس-۱

 فشیة-۲

 پشاکٌذگی-۳

 اختفا-۴

 هکاى یاتی-۵
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 باسمه تعالی

 ساٌّوای تػحیح اهتحاى ّواٌّگ دسس: 

 آمادگی دفاعی

 هتَسطِ اٍل
     

  صبح8        ساػت ضشٍع:
 دقیقِ ۰۶هذت اهتحاى: 

 1تؼذاد کل غفحات :  1ضواسُ غفحِ : 14۶1 / ۶3 /22  : تاسیخ اهتحاى  نهم:   پایِ

 و پایش کیفیت آموزشی سنجش اداره   14۶1    ماه خرداد  هذاسس دس ًَتت زش از راه دورآموداوطلبان آزاد و  ،دانش آموزان

 

 بارم راهنمای  تصحیح ردیف

 1 /.25/.                       ج. اخشا25/.  پیاهثشاسالم ٍ ائوِ اطْاس 25/.                             ب. اسالم 25الف. اهٌیت  1

 1 /.(25د.ؽ                     )ّش هَسد            الف.ظ                                   ب. ؽ                                       ج.ظ               2

 1 /.(25. خٌگ ًشم فشٌّگی                  )ّشهَسد4. دب اکثش                 3.سیاسی                    2. آهادگی                  1 3

داسای سٍحیِ ضْادت طلثی ٍ  -ٍ هتَاضغقاًغ  -حضَس داٍطلثاًِ -پشتالش ٍ ایثاسگش –الف . ّوِ ٍخَدش ٍقف اسالم  4

 /.(25تزل خاى دس ساُ اسالم ) رکش دٍ هَسد ّش هَسد 

کسة تداسب هٌْذسی ٍ  -پیطشفت دس غٌایغ دفاػی کطَس –تَلذ تفکش تسیدی  -اػتواد تٌفس ٍ خَدتاٍسیب.

 /.(5ًقص آفشیٌی هساخذ دس دفاع اص هیْي) رکش یک هَسد  -تشٍیح فشٌّگ ایثاس ٍ ضْادت -غٌؼتی

حضَس هستقین دس غحٌِ  -تْذاضت ٍ دسهاى، دسهاى هدشٍحاى ٍاًتقال... –ج. پطتیثاًی خٌگ)سساًذى ٍسایل ٍ...( 

 /.(5حوایت اص ایثاسگشاى)رکش یک هَسد  -ًثشد

 /. 5د.ضوال 

2 

سط پْثاد َت ضذی ٍدگاُ خاسج هش/.( تؼذ اص استقثال هقاهات سسوی دس حالی کِ سَاس تش خَدسٍ اص ف5) -فشٍدگاُ تغذاد 5

 /.(5هسلح تِ هَضک هَسد ّذف قشاس گشفت.)
1 

 /.5 /.(25)دسخِ تِ ساست90ٍلی تِ ساست ساست تغییش   /.(25)دسخِ اص طشف چپ 180ػقة گشد تغییش سوت  6

ضشایط ٍ هَقؼیتی خْات خغشافیایی سا دس طثیؼت هطخع دس ّش  ًیشٍی سصهٌذُ تا آگاّی اص آى قادس تاضذکِ داًطی  7

 /.(25)رکش ّش هَسد کٌذ. 

 /.(25سدهَیافتي قثلِ تشای ًواص ٍ  رتح ضشػی حیَاًات )رکش یک  -تِ هکاى هَسدًظش تشسین 

1 

 /.5 تاٍسّا ٍ اسصضْای کطَس هَسد ّذف تغییش کٌذ 8

 1 سا تشٍیح دٌّذ ٍاتستگی ٍ صًذگی تدوالتی،  اسصش ّای هػشف گشاییٍ  سثک صًذگی 9

 1 /.(25ب.پشاکٌذگی      ج. استتاس      د. فشیة      )ّش هَسد دسست  اختفا    الف. 10

ّشچِ تَاى ٍ قذست  -2قذست دفاػی کطَس سا افضایص هی دّذ ٍ تاػث حفظ هشاکض ٍ تاسیسات هْن خاهؼِ هی ضَد. -1 11

 (/.5دفاع ػاهل ٍ غیش ػاهل کطَس تیطتش تاضذ احتوال تْاخن دضوٌاى کوتش هی ضَد.)رکش یک هَسد 
5./ 

 /.5 اقذاهات قثل ، ٌّگام ٍ تؼذ اص آىٍ    هدوَػِ ای اص داًص ٍ اطالػات افشاد خاهؼِ دستاسُ پذیذُ صهیي لشصُ 12

/.( 5تِ صیش هیض تشٍیذ ٍ ضوي گشفتي پایِ ّای آى اص سش خَد هحافظت کٌیذ.)رکش یک هَسد  -الف.اص قفسِ فاغلِ تگیشد 13

دس خای هٌاسة تٌطیٌیذ ٍ تا دٍ دست سش خَد سا  -اى هذسسِ فاغلِ تگیشیذاص دیَاس ٍ ساختو ب. ضوي حفظ آساهص

 /.(25تگیشیذ)رکش یک هَسد

1 

 12 بارمجمع                                                                                 خداقوت                                                                         
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