


 



 باسمه تعالي

 پایه نهم          آمادگي دفاعي   سؤاالت امتحان هماهنگ استانی درس:راهنمای تصحیح 

 1/9/7931 تاريخ برگزاری  :          7931خرداد نوبت 

 آموزش و پرورش فارس     سنجشاداره     
    

 نمره ســـؤاالت پاســـــخ رديف

 52/0 صحیح 1

 52/0 صحیح  5

 52/0 غلط 3

 52/0 غلط 4

 52/0 صحیح  2

6 4  2/0 

7 4 2/0 

8 3  2/0 

9 1 2/0 

10 2  2/0 

 2/0 رمن 11

 2/0 رهبری  15

 2/0 تبلیغات 13

 2/0 مبارزه مستقیم یا  عامل 14

 2/0 اصناف  12

        انفرادی الف (  16

           انفرادی ب ( 

 سنگین            ج ( 

 (  22/0) هر مورد          د ( سنگین  

1 

        بعد       الف (  17

              قبل     ب ( 

 (  22/0) هر مورد          هنگام ج ( 

72/0 

 1 (  2/0ورزشی   ) دو مورد هر مورد  –سازندگی و امداد رسانی  –سیاسی  –فرهنگی ، هنری  –علمی و پژوهشی  18

 -حاکمیت بر اروند رود   –جداکردن خوزستان از ایران ،  نرسید: ساقط کردن نظام جمهوری اسالمیزیرا دشمن به اهداف زیر  19

 (  22/0یک وجب از خاک کشورمان   ) سه مورد هر مورد  یگرفتن حت
 72/0 

بین  از –ترویج فرهنگ بی بند و باری  –بدبین کردن مردم به اسالم و نظام جمهوری اسالمی قطع رابطه ملت با رهبری نظام  50

 (  22/0مورد هر مورد  3دور کردن مردم از ارزش های دینی )  –جدایی دین از سیاست  –بردن استحکام خانواده 
72/0 

هر چه توان و قدرت دفاعی عامل و  –قدرت دفاعی کشور افزایش می یابد و باعث حفظ مراکز و تأسیسات مهم جامعه می شود  51

 (  22/0غیر عامل کشور بیشتر باشد ، احتمال تهاجم دشمنان کمتر می شود ) دو مورد هر مورد 

2/0 

 دور از زیر مهتابی   –دور از پنجره و بخاری  -زیر میز محکم  –گوشه دیوار داخلی  –چهارچوب دری که باالی آن شیشه نباشد  55

 (  22/0 مورد هر مورد دو) 
2/0 

 –درمان مجروحان و انتقال آن ها به پشت جبهه  –دن وسایل و ادوات جنگ و انتقال آن ها به پشت جبهه و مراقبت از آنان رسان 53

تهیه و تدارک دارو و لباس به رزمندگان  –رساندن آب و مواد غذایی به رزمندگان  –خارج کردن شهدا از منطقه نبرد به پشت جبهه 

 (  22/0مورد هر مورد  دونبرد مستقیم با دشمن در صورت نیاز )  –

2/0 

  

 

 


