
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 آمادگی دفاعی   درس:استانی سئواالت ارزشیابی هماهنگ  نهم دوره ی  اول متوسطه پایه : صبح8 ساعت شروع : دقیقه 60مدت امتحان :  

 شعبه کالس :                                                                   نام ونام خانوادگی: شماره داوطلب: 1401/ 2  / 29 تاریخ امتحان:   صفحه  1     : تعدادصفحات

 اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی

 استان سیستان و بلوچستان

 دانش آموزان ، داوطلبان آزاد، طرح جامع و مدارس آموزش ازراه دور)دوره ی اول متوسطه(                                                 

 1401 یبهشت / خرداد ماهدرانوبت                                                         

 تذکر: پاسخ سئواالت را با استفاده ازخودکار مشکی یا آبی درمقابل آن بنویسید
 

 ردیف سواالت بارم
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 ؟گفته پیامبر اکرم )ص( قدرشان شناخته نمی شود را مشخص کنیددو نعمتی که به  (1

             سالمتی و امنیت ب(                                             هدایت و رستگاریالف(  

  اندیشه و تفکرد(                                                        طبیعت و حیات ج(

 ؟شبیخون، هجوم و حمله یک کشور به کشور دیگر به منظور اشغال و سلطه ی بر آن سرزمین است به معنای (2

                      دفاع ب(                                                                تهاجم الف( 

 حمایت د(                                                                   تهدید  ج(

 ؟انقالب اسالمی ایران ریشه در چه چیزی دارد (3

      پیروی از دستورات پیامبر اسالم )ص(  ب(                                             اعتقاد مردم به اسالم الف( 

 همه موارد صحیح می باشد د(                               پیروی از دستورات ائمه اطهار )ع( ج( 

 ؟محاصره آبادان در چه تاریخی و در چه عملیاتی در هم شکسته شد (4

      1360مهر ماه  –عملیات ثامن االئمه ب(                            1362اسفند ماه  –عملیات خیبر الف( 

  1362فروردین ماه  –عملیات والفجر د(                    1361فروردین ماه  –عملیات فتح المبین ج( 

 الف
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5/0  

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 به واحدهای بسیج در دوره ی متوسطه اول ............................................... می گویند. (1

یار تمام ع چریکیایران رفت و در اردوگاه های نظامی فلسطین به  از های رژیم شاه به خارج زندانیکی از زنان با ایمان و مبارز که پس از چند سال تحمل سختی و شکنجه در  (2

 تبدیل شد خانم مرحومه .............................................. است.

 ب
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 مشخص کنید.درست یا نادرست بودن عبارت زیر را 

  نادرست     درست       نمود.  اسالم تقلبی پاکسازیحاج قاسم سلیمانی به نیروهای مردمی عراق و سوریه قدرت بخشید و این دو سرزمین را از  (1

  نادرست      درست                                               است.   نمی رود جبهه ی جنگنظم کاری از پیش  بدونکه در آنجا  هایی یکی از مکان (2

  نادرست     درست                                              .جنگ نرم شکست خواهد خورد درهر کشوری که دارای فرهنگ عمیق و ریشه دار باشد  (3

  نادرست     درست                          است. بیشترهر چه توان و قدرت دفاع عامل و غیر عامل یک کشور بیشتر باشد احتمال تهاجم دشمن هم  (4

 ج
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 مقتدرترین و دوست داشتنی ترین سرباز جهان اسالم در عصر حاضر لقب چه کسی می باشد؟( 1

 ورد هدف جنگ نرم، چه گروهی هستند؟مهمترین گروه م( 2

 گروه آتش نشان را در حوادث نام ببرید؟یف امورد از وظدو  (3

 دو جزء فرمان نظام جمع را نام ببرید؟( 4

 از ابزارهای جنگ نرم را نام ببرید؟دو مورد ( 5

 های ایمنی هنگام وقوع زلزله را نام ببرید؟ توصیهاز  دو مورد ( 6

 دفاع یا پدافند غیر عامل را توضیح دهید؟( 7

 در شب را نام ببرید؟سه مورد از روش های جهت یابی ( 8

 د

 

 برخی ازموارد تخلف درارزشیابی دوره اول متوسطه عبارتنداز:توجه: 

الف(همراه داشتن کتاب، جزوه ، یادداست، تلفن همراه ومانندآن اگرچه به موضوع امتحان مربوط نباشد ومورد 

 استفاده قرارنگرفته باشد.

سخگویی به سئواالت امتحانی ، استفاده از اطالعات دیگران به ب(استفاده از کتاب، جزوه ووسایل دیگربرای پا

هرنحو یادادن اطالعات درسی خودبه دیگران اعم از اینکه درجلسه امتحان یا درهنگام تصحیح ورقه یا بعد ازآن 

 معلوم گردد.

ری فرددیگپ(فرستادن شخص دیگری به جای خودبه جلسه امتحان وهمچنین شخصی که ورقه امتحانی اش توسط 

 نوشته شده باشد.

 ت( اخالل درنظم حوزه یا جلسه امتحانی به هرنحو 

کتبی :  نمره      

 نمره  عملی :   

 مجموع نمرات به عدد:    

 مجموع نمرات به حروف :    

 نام و نام خانوادگی تصحیح دبیرمربوط تجدیدنظردرصورت اعتراض مصحح سوم درصورت مغایرت

 وامضای دبیر 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 ردیف پاسخنامه بارم
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 نمره(5/0) 10درس اول صفحه ی )سالمتی وامنیت( گزینه ب ؟دو نعمتی که به گفته پیامبر اکرم )ص( قدرشان شناخته نمی شود را مشخص کنید (1

             سالمتی و امنیت ب(                                             هدایت و رستگاریالف(  

  اندیشه و تفکرد(                                                        طبیعت و حیات ج(

 نمره(5/0) 19درس دوم صفحه ی  )تهاجم(گزینه الف  ؟و حمله یک کشور به کشور دیگر به منظور اشغال و سلطه ی بر آن سرزمین است به معنای شبیخون، هجوم (2

                      دفاع ب(                                                                تهاجم الف( 

 حمایت د(                                                                   تهدید  ج(

 نمره(5/0) 27گزینه د )همه ی موارد( درس سوم صفحه ی ؟انقالب اسالمی ایران ریشه در چه چیزی دارد (3

      پیروی از دستورات پیامبر اسالم )ص(  ب(                                             اعتقاد مردم به اسالم الف( 

 همه موارد صحیح می باشد د(                               پیروی از دستورات ائمه اطهار )ع( ج( 

 نمره(5/0) 43( درس پنجم صفحه ی 1360گزینه ب )عملیات ثامن االئمه مهرماه  ؟محاصره آبادان در چه تاریخی و در چه عملیاتی در هم شکسته شد (4

      1360مهر ماه  –عملیات ثامن االئمه ب(                            1362اسفند ماه  –عملیات خیبر الف( 

  1362فروردین ماه  –عملیات والفجر د(                    1361فروردین ماه  –عملیات فتح المبین ج( 

 الف
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 پر کنید.جاهای خالی را با کلمات مناسب 

 نمره(5/0) 37 پویندگان درس چهارم صفحه به واحدهای بسیج در دوره ی متوسطه اول ............................................... می گویند. (1

ار تمام عی چریکیایران رفت و در اردوگاه های نظامی فلسطین به  از های رژیم شاه به خارج یکی از زنان با ایمان و مبارز که پس از چند سال تحمل سختی و شکنجه در زندان (2

 نمره(5/0) 59مرضیه حدیدچی )طاهره دباغ( درس ششم صفحه  تبدیل شد خانم مرحومه .............................................. است.

 ب
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 مشخص کنید.درست یا نادرست بودن عبارت زیر را 

 نمره(5/0) 67درس هفتم صفحه ی  گزینه ی درست.      نمود.  اسالم تقلبی پاکسازیحاج قاسم سلیمانی به نیروهای مردمی عراق و سوریه قدرت بخشید و این دو سرزمین را از  (1

 نمره(5/0) 71هشتم صفحه ی  سدر گزینه ی درست.     است.   جبهه ی جنگکه در آنجا بردن نظم کاری از پیش نمی رود  هایی یکی از مکان (2

 نمره(5/0) 97درس نهم صفحه ی  گزینه ی نادرست.       جنگ نرم شکست خواهد خورد. درهر کشوری که دارای فرهنگ عمیق و ریشه دار باشد  (3

 نمره(5/0) 111درس دهم صفحه ی  نادرست.گزینه       است. بیشترهر چه توان و قدرت دفاع عامل و غیر عامل یک کشور بیشتر باشد احتمال تهاجم دشمن هم  (4

 ج
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 67درس هفتم صفحه ی حاج قاسم سلیمانی. مقتدرترین و دوست داشتنی ترین سرباز جهان اسالم و در عصر حاضر لقب چه کسی می باشد؟( 1

 (100نمره( )درس نهم صفحه ی5/0نمره( )کل سوال  25/0جوانان ونوجوانان.)هر کدام  گروهی هستند؟ ورد هدف جنگ نرم، چهمهمترین گروه م( 2

بررسی ساختمان از نظر احتمال خطرهای بعدی )درس یازدهم  -بررسی ساختمان از نظر احتمال اتش سوزی  -خاموش کردن اتش  یف گروه آتش نشان را در حوادث نام ببرید؟ادر مورد از وظ (3

 نمره(5/0کل سوال -25/0()ذکر دو مورد کافی می باشد.()هر مورد 116ص

 (74نمره()درس هشتم صفحه ی 1نمره()کل سوال 5/0فرمان نظام جمع از دو جز:خبر واجرا تشکیل می شود.)هر مورد  دو جزء فرمان نظام جمع را نام ببرید؟( 4

)ذکر دو مورد کافی می  -رسانه ها ی نوشتاری  -انیمشن  فیلم و -موسیقی  –بازی های رایانه ای  -شبکه های ماهواره ای  -های اجتماعی  شبکه از ابزارهای جنگ نرم دو مورد را نام ببرید؟( 5

 (101.102.103نمره()درس نهم صفحات 1نمره ()کل سوال 5/0باشد.()هر مورد 

ه سانسور استفاد. از آاز دستورات معلم و والدین اطاعت کنید رامش خود را حفظ کنید.به سمت در خروجی هجوم نبرید.آ سردی وخون های ایمنی هنگام وقوع زلزله دو مورد را نام ببرید؟ توصیهاز ( 6

 (121نمره()درس یازدهم ص  1نمره()کل پاسخ 5/0نکنید.)ذکر دو مورد کافی می باشد()هر مورد 

( تا وارد شدن تلفات جانی به افراد وزیان اقتصادی به 5/0مجموعه اقداماتی است که بدون استفاده از تجهیزات جنگی می توان انجام داد)پدافندغیر عامل  دفاع یا پدافند غیر عامل را توضیح دهید؟( 7

 (107نمره()درس دهم ص 1()کل پاسخ 5/0مراکز وتاسیسات حیاتی ومهم کشور جلو گیری شود.)

 5/1نمره()کل سوال 5/0مجموع ستاره ی ذات الکرسی.)هر مورد  -مجموعه ستاره دب اکبر  -هت یابی به وسیله ی ستاره ی قطبی ج سه مورد از روش های جهت یابی در شب را نام ببرید؟( 8

 (86/87نمره()درس هشتم صفحات 

 د

یر :بنام و نام خانوادگی د  

 امضاء و تاریخ :
 نمره به عدد : نمره به حروف :

 

 باسمه تعالی

 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

 ارزشیابی تحصیلی هماهنگ استانی درس آمادگی دفاعی پایه نهم دوره اول متوسطه

 نوبت دوم

 1400-1401سال تحصیلی 

 شماره داوطلب:

 نام و نام خانوادگی:

 نام پدر:

 نام آموزشگاه:

 تعداد سواالت:

 منطقه: نام شهرستان/

 ساعت شروع امتحان:

 تاریخ امتحان:

 پاسخگویی:زمان 

 1تعداد صفحات: 


