
 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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 پاسخ سواالت درس آمادگی دفاعی

 22/33/1031تاریخ آزمون:

 م.کشاورزیاندبیرمربوطه : 

 

 الف: امنیت -1سوال 

 پیامبر اسالم -ب:اسالم           

 ج: اجرا           

 

 الف:صحیح -2سوال 

 ب:غلط            

 ج:صحیح            

 د:غلط            

 

  -3سوال

 :د1

 ب:2

 :ج3

 :الف0

 

 -0سوال

 اخالص-و شهامت الف:شجاعت

 کشور علمی های استعداد پرورش و کشف ب:

 آنان از مراقبت و جبهه پشت به آنها انتقال و جنگ مجروحان درمان ج:

 د:شمال
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 : توسط هلی کوپتر های آمریکایی در فرودگاه بغداد.5سوال

 این در. چرخانند می راست سمت به را خود بدن درجه 93 افرادبه راس راست  درحرکت :6سوال

 اما  در عقب گرد،. کنند حرکت خود چپ پاي ي پنجه و راست پاي ي پاشنه روي باید ،نفرات عمل

 ( برگردند کالا  یعنی)  .بچرخانند درجه 183 را خود بدن ، چپ سمت از باید افراد

 .است جغرافیایی های جهت یافتن یابی، جهت :7سوال

 های جهت دانستن با باشید، شده گم …و بیابان یا جنگل کوهستان، در گاهی شاید نمونه برای

 دانستن به هم …و بانان جنگل نظامیان، نوردان، کوه.برسید دلخواهتان جای به توانید می گیتاشناسی،

 .نیازمندند یابی جهت های روش

 مردم اراده و ذهن تغییر :8سوال

 اسالمی جمهوری نظام و اسالم به مردم کردن بدبین_ : 9سوال 

 نظام رهبری با مردم رابطه قطع_ 

 اخالقی بندوباری بی ترویج_

 خانواده استحکام ببردن بین از_

 سیاست از دین جدایی_

 دینی های ارزش از مردم کردن دور_

 : 13سوال 

 الف: اختفا

 ب:پراکندگی

 ج:استتار

 د:فریب

 می جامعه مهم وتأسیسات مراکز حفظ باعث و دهد می افزایش را کشور دفاعی قدرت :11سوال

 .شود

 قبل اقدامات و زلزله  پدیده ي درباره جامعه افراد اطالعات و دانش از اي مجموعه:آگاهی :12سوال

 . است آن از بعد و هنگام ،

 شوند. داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل بسته در هاي ظرف در شیمیایی مواد الف:-13سوال 

 .بگیرید فاصله مدرسه ساختمان و دیوار از آرامش حفظ ضمن ب:            
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