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 باسمه تعالی
 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

 اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی   

 آرامش خاطر پاسخ دهيد.ل به خدا وتوک   با ت بخوانيد وسؤاالت زيررابه دق   ضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،

 :مصحح اول نام ونام خانوادگی

                                      باعدد:  نمره
 

                                                         :نمره باحروف

                              :مصحح دومنام ونام خانوادگی 

                                     :نمره تجدیدنظرباعدد
 

                                                :نمره تجدیدنظرباحروف

 بارم سؤاالت ردیف

 .صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید 1

 )    ( یکی از نیاز های فطری انسان است.امنیت -1

 )    ( دفاع غریزی مختص حیوانات است.-2

 )    ( وجود نظم و قاعده در کارها برای جامعه ی انسانی الزم است.-3

 )    ( دفاع عامل یا مستقیم مخصوص زمان جنگ است.-4
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 .گزینه مناسب را عالمت بزنید 2

 کدام نوع امنیت سبب می شود که بیگانگان به جای مردم تصمیم نگیرند و مردم بتوانند سرنوشت خویش را تعیین کنند؟-1

  اجتماعی د(                       نظامی ج(                       سیاسی  ب(              الف( اقتصادی 
 کدام گزینه از آثار تهاجم فرهنگی است؟ -2

  زیربنایی ویران شدن تاسیسات د(      فروپاشی خانواده ها  ج(         زیان های اقتصادی ب(         تلفات انسانی  الف(

 دنیا کدام مورد زیر است؟  یکی از موثرترین روش های دفاع غیرعامل در-3

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

 هدف آمریکا از به وجود آوردن اسالم قالبی داعش چه بود؟ -4

  مردم را از اسالم واقعی بیزار کند (ب                                          تسلط به خاک سوریه و عراق  الف(

  گزینه الف و ج د(                                                           کشتار مسلمانان   ج(

 هدف سردار دلها از اینکه لذت آسایش در کنار خانواده را بر خود حرام کرد چه بود؟-5

           برای اشتغال و کار  ب(                                                        برای کسب شهرت الف(

 گزینه الف وب  د(                                   برای قوی شدن و مبارزه با ظلمهجرت  ج(

 ؟نمی باشدکدام گزینه معنی لغوی انقالب -6

  زیر و رو شدن د(                     آرامش  ج(                  انقالب و تحول  ب(                      دگرگونی الف(

 ؟ نمی باشدمنظور از شعار مرگ بر آمریکا در کدام گزینه زیر -7

  مرگ بر تروریست د(             مرگ بر تجاوز  ج(           مرگ بر مردم آمریکا  ب(          مرگ بر ستمگری  الف(

 با دانستن چند جهت می توان بقیه جهت ها را به سادگی تشخیص داد؟ -8

 گزینه ب و ج د(                   سه جهت  ج(                     ب( دو جهت                         ک جهت الف( ی
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 باسمه تعالی
 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

 اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی   

 جاهای خالی را کامل کنید. 3
 همکاری. ...................+گاهی +.....آ = ایمنی در برابر زمین لرزه -1

 نامیده می شود. انجام کار هایی که فکر و دید دشمن را از اهداف اصلی به سوی اهداف فرعی و غیر اصلی منحرف نماید.................-2

 است. سالح جنگ نرم...................-3

 می گویند. .................یگر هماهنگ می کند در اجرای حرکات جمعی با یکد افراد را حرکاتی که به صورت منظم انجام می شود و-4
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  .به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید 4
 دو مورد از ویژگی های یک بسیجی را نام ببرید.-1

 

 در عصرحاضر زنان چه نقشی دارند؟ -2

 

 ید حاج قاسم سلیمانی شرایط مردم و روستائیان ایران چگونه بود؟در زمان تولد شه-3

 

 چگونه کشوری در جنگ نرم پیروز خواهد شد؟ -4
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  .به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید 5
 ( و موردد  (اهداف اجرای کالس نظام جمع را بنویسید.-1

 

 اسامی گروه های چهارگانه شورای ایمنی را نام ببرید.-2

 

 

 (چهار مورد ) نگ نرم را نام ببرید.ابزارهای ج-3

 

 

 (چهار مورد) چه نقاطی در زمان جنگ مورد توجه و حمله دشمن قرار می گیرند؟-4

 

 

 دو مورد از دستاوردهای داخلی دفاع مقدس را نام ببرید.-5

 

 

 جهت یابی به چه دانشی گفته می شود؟-6
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 «موفق و سربلند باشید»  
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شماره 

 سؤال
 ريز بارم شرح پاسخ 

 25/0هرمورد صحیح -4               صحیح -3                        غلط-2           صحیح-1 1

2 
                                         گزینه ب  -4             گزینه ج -3                 جگزینه  -2        گزینه ب -1

 گزینه الف-8             جگزینه  -7                 گزینه ج -6       گزینه ج   -5
 25/0رمورده

 25/0رمورده نظام جمع -4                 رسانه-3                     فریب -2           آمادگی-1 3

4 

 حضور فداکارانه و شجاعانه در میادین –پرتالش و ایثارگر  –همه وجودش وقف اسالم است. -1

ضر برخی از زنان عالوه بر اینکه در خانه به عنوان همسر و مادر نقش اساسی در رشد خانواده در عصر حا-2

 در جامعه نیز همپای مردان مشغول فعالیت هستند. تربیت فرزندان دارند، و 

 ظلم بیداد می کرد. ظلم خوانین به روستاییان و فقر و بی عدالتی وجود داشت.-3

 ق،ریشه دار و ارزشمندتری باشد، در جنگ نرم پیروز خواهد شد.هر کشوری که دارای فرهنگ عمی-4

 5/0هرسوال

5 

 نظم پذیری و قانون مداری -تقویت ذهنی،جسمی و روانی-ایجاد چابکی و چاالکی -1

 گروه آتش نشان -گروه جستجو -گروه امداد و نجات-گروه تدارکات و پشتیبانی-2

 فیلم و انیمیشن -موسیقی-بازی های رایانه ای-شبکه های ماهواره ای-شبکه های اجتماعی-3

 پلهای مهم و غیره-مراکز سیاسی مهم-فرودگاهها-نیروگاهها-پاالیشگاهها-4

 پیشرفت در صنایع دفاعی کشور-تولد تفکر بسیجی-اعتماد به نفس و خودباوری-5

وی رزمنده با آگاهی از آن قادر باشد در هر شرایط و جهت یابی به دانشی گفته می شود که نیر-6

 موقعیتی، جهات جغرافیایی را در طبیعت مشخص کند.

5/0 

1 

1 

1 

5/0 

1 

 نظر همکاران گرامی در تصحیح محترم است.                                                       )) موفق باشید((

 اداره کل آموزش و پرورش استان يزد

 اداره سنجش و پايش کیفیت آموزشی

اول راهنماي تصحیح سواالت هماهنگ پايه ي نهم متوسطه  

 
 

      1401/ 03/ 19امتحان :  تاريخ                                 

 آمادگی دفاعیدرس:نام                                  

 صفحه يک1 تعداد صفحه:                                 
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