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

 نمره برگه
 نام و نام خانوادگي مصحح:  با عدد

 امضا:
نمره تجدید 

 نظر

  با عدد
 امضا:

  با حروف   با حروف

 

 نمره سؤال شماره

 الف( صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

1 

 غلط                 صحیح                    تهدید وضعیتی است که امنیت ما را به خطر می اندازد.      1

 غلط  صحیح                         .      در حال حاضر خطرناک ترین روش دشمن تهاجم نظامی است. 2

   غلط    صحیح                   انجام گرفت. 1359شهریور  30تهاجم نظامی عراق علیه ایران در تاریخ  3

 غلط   صحیح                                             دفاع عامل یا مستقیم مخصوص زمان جنگ است . 4

 جمالت زبر گزینه درست را انتخاب کنید.ب( در 

2 

 تاریخ تشکیل بسیج کدام یک از موارد زیر است ؟ 5

 1357ذر آ 5د(               1358آذر  5ج(              1357بهمن  22ب(          1358بهمن  22الف( 

 در دوران معاصر کدام مورد زیر در مجموعه مردان مبارز حضور داشتند؟ 6

 د( همه موارد      ج( سربازان میهن                   ب( شاعران و نویسندگان                 الف( روحانیون

 محاصره آبادان در چه عملیاتی شکسته شد ؟ 7

 د( عملیات رمضان      ج( عملیات بیت المقدس        ب( عملیات ثامن االئمه      الف( عملیات خیبر       

 .برد خشن و مسلحانه که بین دو یا چند اجتماع مستقل صورت می گیرد ............... می گویندنبه  8

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

 ج ( جاهای خالي را با کلمات مناسب پر کنید

2 

 مهم  ترین نیازهای  .................................. و ضروری انسان است. امنیت از 9

 .............................. نام داشت.یکی از زنان با ایمان و مبارز که در اردوگاه های نظامی فلسطین به چریکی تمام عیار تبدیل شد 10

 هستند. نرم زار تأثیر گذار در جنگ.................... مهم ترین اب..................  11

 انقالب اسالمی تداوم نهضت  ............................... است. 12

 دهید.ب ( به پرسش های زیر پاسخ کوتاهد

 تهدید به جنگ چه نوع تهدیدی است ؟ 13

 
25/0 
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 برابر زلزله دو مورد را بنویسید.از عوامل تشکیل دهنده مثلث ایمنی در  14

 
5/0 

 .از دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس دو مورد را بنویسید 15

 
5/0 

 نام ببرید؟ ؟هر فرمان نظام جمع از چند جزء تشکیل شده است 16

 
5/0 

 دهید.کامل ب( به پرسش های زیر پاسخ ه

 ببرید؟از وظایف بسیج دانش آموزی یک مورد را نام  17

 
5/0 

 از اهداف شبکه های ماهواره ای سه مورد را نام ببرید؟ 18

 

 
75/0 

 مزایای رعایت اصول پدافند غیر عامل را بنویسید؟ 19

 

 
1 

 موثرترین عامل کاهش خطرات ناشی از زمین لرزه چیست؟ 20

 
5/0 

 مکانهای مناسب در زلزله را تعریف کنید؟ 21

 
5/0 

 جنگ روانی به چه عواملی بستگی دارد؟میزان تاثیرگذاری  22

 

 

1 

 وصل نمایید .  "ب"را به عبارات مناسب در ستون  "الف"( عبارات ستون و  

 یک عبارت اضافي است. "ب"در ستون 

  

 ب الف 

 تخریب شخصیت های معروف با استفاده از دروغ و شایعه  -1

 نصب ماکت تجهیزات جنگی -2

 نهاجامعه و تسلط بر آ فعالیت های غیر نظامی دشمن برای تغییر -3

 استفاده از بادگیر سفید در محیط برفی -4

 فریب -الف

 ترور شخصیت  -ب

 اختفا-ج

 استتار -د

 جنگ نرم–ه 

1 

  "موفق و سربلند باشید  " 
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 بسمه تعالی

 97راهنمای تصحیح سئواالت هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه در خرداد 

ماده درس : آمادگی دفاعی           اداره سنجش آموزش وپرورش استان خراسان جنوبی                   

 23/3/1398تاریخ امتحان 

 بارم نباشید به همکاران گرانقدر نظر عزیزان محترم و مقدم است. (()) با عرض سالم وخسته 

 الف( صحیح و غلط

 صحیح -4غلط                     -3غلط                    -2صحیح                   -1

 نمره(25/0)هرمورد 

 ب( چهار گزینه ای

 گزینه ب  -8گزینه  ب          -7گزینه  د                 -6گزینه  ج                         -5

 نمره ( 5/0) هرمورد 

 نمره ( 5/0هرمورد ) عاشورا  -12رسانه ها         -11          )دباغ(مرضیه حدیدچی-10طری                      ف -9

 نمره(25/0 )هرمورد    25/0تهدید سخت  -13

 کوتاه پاسخ

 همکاری (  –آمادگی  –ی گاه) آ -14

دومورد  25/0هرکدام 

 نمره 5/0

پیشرفت در صنایع  -3وشهادت       ترویج فرهنگ ایثار  -2      تولد تفکر بسیجی  -1  :15

 دفاعی 

 کسب تجارب نظامی  -6اعتماد به نفس وخود باری              -5نقش آفرینی مساجد           -4

 نمره 5/0یک مورد 

  25/0هرکدام اجرا    -2خبر                     -1:  دوجزء                   16

ه مشارکت در زمینتقویت اعتقادات دینی وآگاهی سیاسی ، تربیت منطبق برالگوهای دینی ،  -17

سیاسی وسازندگی ، تقویت توان علمی وتشکیل انجمن ها ، آموزش رشته های های فرهنگی 

 ورزشی وبرگزاری اردوها 

 نمره 5/0یک مورد 

 -3قطع رابطه ملت بارهبری  -2بد بین کردن مردم به اسالم ونظام جمهوری اسالمی  -1 -18

 -6جدایی دین از سیاست   -5تحکام خانواده  ازبین بردن ا -4ترویج بی بند وباری اخالقی 

 دورکردن مردم از ارزشهای سیاسی  

 نمره 75/0سه مورد 

 قدرت دفاعی را افزایش می دهد و باعث حفظ تاسیسات وتجهیزات می شود -1 -19

 هرچه توان دفاع عامل وغیر عامل بیشتر شود احتمال تهاجم دشمن کم می شود -2

 نمره 5/0

 نمره 5/0

  نمره(  25/0نمره( آماده سازی اقشار مختلف جامعه ) 25/0آموزش صحیح همگانی ) -20

به جاهایی گفته می شود که هنگام زلزله احتمال خطر وآسیب پذیری در آن محل کمتر  -21

 است 

 نمره( 5/0)
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 25/0نمره( میزان علم وآگاهی ) 5/0ویژگی های شخصیتی مانند اعتقادات دینی شجاعت ) -22

 نمره( 25/0نمره( وشناخت دوستان ودشمنان واقعی )

 

 و جدول 

 د -4ه                  -3الف                   -2ب               -1

 نمره( 25/0هرمورد )

 

 سئواالت تشریحی

17-  

 98راهنمای تصحیح سواالت هماهنگ پایه نهم     دوره اول متوسطه   داوطلبان زاد    خرداد 

 12/3/97مادگی دفاعی    اداره سنجش آموزش و پرورش خراسان جنوبی                تاریخ درس 

 با عرض سالم و خسته نباشید به همکاران گرانقدر نظر عزیزان مقدم و محترم است.

 5/0مورد غلط                           هر  4صحیح                 3غلط                2صحیح              1

 5/0گزینه ب                   هرمورد  8گزینه ج            7گزینه د              6گزینه ج             5

 نمره 5/0عاشورا                      هر مورد  10تهاجم فرهنگی                -9

مینه های فرهنگی، سیاسی، تقویت توان تقویت اعتقادات دینی، تربیت منطبق بر الگوهای دینی، مشارکت در ز-11

 نمره 5/0مورد هر کدام  2علمی، آموزش رشته های ورزشی و برگزاری اردوها              

 5/0ریز قفسه های کتابخانه     5/0گوشه دیوارهای داخلی مناسب .  -12

 25/0و اطاعت از فرمانده   25/0نظام جمع  -13

 5/0( ترور شخص2   5/0( ترور شخصیت1دو نوع  -14

به کلیه فعالیت های غیر نظامی که دشمن جهت تغییرات الزم در یک جامعه و یا گروه انجام می دهد تا بر آن  -15

 نمره 1جامعه تسلط یابند. 

16- 

 5/0( قدرت دفاعی را افزایش و باعث حفظ تاسیسات و تجهیزات مهم می شود. 1

 5/0بیشتر شود احتمال تهاجم دشمن کم می شود.( هرچه توان دفاع عامل و غیر عامل 2

17-  

 بدبین کردن مردم به اسالم و نظام جمهوری اسالمی (1

 قطع رابطه ملت با رهبری (2

 ترویج بی بندو باری (3

 از بین بردن استحکام خانواده (4

 جدایی دین از سیاست (5

 نمره( 5/0مورد هر مورد 3دور کردن مردم از ارزش های دینی                            ) (6



مجموعه اقداماتی که بدون استفاده از تجهیزت جنگی می توان انجام داد تا از وارد شدن تلفات جانی به افراد و -18

 نمره 2زیان اقتصادی به مراکز حیاتی و مهم کشور جلوگیری کرد یا آنها را به حداقال کا هش داد. 

 25/0( آتش نشانی  4     25/0نجات و امداد  ( 3     25/0( جستجو  2    25/0( پشتیبانی   1 – 19

 25/0هم رنگ و هم شکل شدن تاسیسات و تجهیزات و نیروی انسانی با محیط اطراف    -20

 5/0بگونه ای که شناسایی برای دشمن غبر ممکن یا دشوار باشد.  

 5/0پیروی از رهبر      5/0وحدت مردم   5/0ایمان به خدا  -21

(کسب تجارب 4( پیشرفت در صنایع دفاغی    3( تولید تفکر بسیجی    2به نفس و خود باوری    ( اعتماد 1  -22

 نمره 5/0مورد هر مورد  4( ترویج فرهنگ ایثار و شهادت              6( نقش آفرینی مساجد   5نظامی    

 5/0اشغال سرزمین و خاک    -23
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