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 نمره را با استفاده از خودكار مشكي يا آبي در مقابل آن بنويسيد.تذكر: پاسخ سؤاالت  رديف
 

 ) 2از  1(صفحه ي 

 

 الف: صحيح يا غلط بودن جمالت زير را مشخص كنيد.

 5/0 )  ) غ (   ص (  تحريم وضعيتي است كه امنيت ما را به خطر مي اندازد.  1

 5/0 )   )  غ (   ص (  كارهاست.نظم در لغت به معناي آراستن، برپا داشتن و انجام به موقع  2

 در جمالت زير گزينه درست را انتخاب كنيد. ب:

 كدام گزينه از مهم ترين نيازهاي فطري و ضروري انسان است؟ 3

 امنيت      د)                          مسكن     ج)                  بهداشت       ب)                  الف)تحصيل       

5/0 

 كارهايي را كه فكر و ديد دشمن را از اهداف اصلي به سوي اهداف فرعي منحرف نمايد، مفهوم كدام گزينه است؟ 4

 د)فريب                        استتار       ج)                      ب)پراكندگي               مكان يابي       الف)

5/0 

 مناسب كامل كنيد.ج: جاهاي خالي را با كلمات 

 5/0 موردنظر است. ....................................در تهاجم نظامي، يكي از اهداف، ............ 5

 5/0 است. ”.........................................ايمان به خدا، وحدت مردم و ”راه حفظ و ادامه انقالب، 6

 دهيد.د: به پرسش هاي زير پاسخ كوتاه 

 5/0 مهم ترين عامل توان مندي دفاعي كشور چيست؟ 7

 5/0 هنگام وقوع زلزله، مكان مناسب چگونه مكاني است؟ 8

 5/0 هدف گروه امداد و نجات، بعد از وقوع زلزله چيست؟ 9

 ثر در كاهش خطرهاي ناشي از زمين لرزه چيست؟ؤيكي از عوامل م 10

 

5/0 

 كامل دهيد.: به پرسش هاي زير پاسخ ـ ه

 .روش هاي اختفا را بنويسيد 11

 

1 

 جنگ نرم را تعريف كنيد. 12

 

1 

 »»ادامه ي سؤاالت در صفحه ي دوم «« 

 عبارتند از :اول متوسطه  ارزشيابي دورهموارد تخلف در  برخي از: وجهت    ←ددـا عـنمره ب

ومانند آن اگرچه به موضوع امتحان ، تلفن همراه همراه داشتن كتاب، جزوه، يادداشت   )الف

 مربوط نباشد و مورد استفاده قرار نگرفته باشد.

استفاده از كتاب ، جزوه و وسايل ديگر براي پاسخگويي به سؤاالت امتحاني، استفاده از  )ب

به ديگران اعم از اينكه در جلسه  اطالعات ديگران به هر نحو يا دادن اطالعات درسي خود

 امتحان يا در هنگام تصحيح ورقه يا بعد از آن معلوم گردد.

فرستادن شخص ديگري به جاي خود به جلسه امتحان و همچنين شخصي كه ورقه امتحاني  پ)

 اش توسط فرد ديگري نوشته شده باشد.

 اخالل در نظم حوزه يا جلسه امتحاني به هر نحو . ت)

    ←روفـحنمره با 

 نام و نام خانوادگي

 ←ي دبير امضاو

 تصـحيــح دبيــر مربـوط

 

 مصحح سوم درصورت مغايرت در صورت اعتراض تجديدنظر
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 ) 2از  2(صفحه ي 

 

 در جنگ رواني به چه معناست؟“تحريف واقعيات” 13

 

1 

 .دو مورد از وظايف و برنامه هاي بسيج دانش آموزي را بنويسيد 14

 

1 

 زنان در دفاع از اسالم و انقالب اسالمي چگونه مشاركت داشتند؟ ( دو مورد ) 15

 
1 

 هدف از برنامه سازي توسط شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان چيست؟ ( دو مورد ) 16

 
1 

 زيرا دشمن به اهداف خود نرسيد: ؟ در جنگ تحميلي، ما خود را پيروز اين ميدان مي دانيمچرا  17

 ب)................................................................. .الف)........................................................... .                 
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 باسمه تعالي

 دقيقه  40:  مدت امتحان  نهم:پايه   آمادگي دفاعي: هماهنگ استاني درس رزشيابي سؤاالت اراهنماي تصحيح 

 1:تعدادصفحات                       1: شماره ي صفحه  1398 / 3/  22:  تاريخ امتحان صبح 8 :ساعت شروع 

  )دوره ي اول متوسطه(آموزش از راه دور دانش آموزان، داوطلبان آزاد، طرح جامع و نيمسال دوم مدارس

 1398خرداد ماه صبح نوبت 

  اداره سنجش آموزش و پرورش استان البرز

Sanjesh.alborz.medu.ir 
 

 نمره  راهنماي تصحيح رديف
 

 ) 1از  1صفحه ي (

 

  صحيح و غلط: الف

  5/0  غ  1

  5/0  ص  2

  گزينه درست: ب

  5/0  د  3

  5/0  د  4

  كلمات مناسب: ج

  5/0  اشغال سرزمين و خاك  5

  5/0  پيروي از رهبري  6

  پاسخ كوتاه: د

  5/0  نيروي انساني با ايمان  7

  5/0  .مكاني كه احتمال خطر و آسيب پذيري در آن محل كمتر باشد  8

  5/0  كمك به مجروحان و مصدومان  9

  5/0  ارائه آموزش هاي صحيح همگاني و آماده سازي اقشار مختلف جامعه  10

  پاسخ كامل: ه

  1  سيساتأتعادي و غير مهم  جلوه  دادن  ) ب                       استفاده مناسب از عوارض زمين      ) الف   11

كليه فعاليت هاي غير نظامي كه دشمن و عوامل آن در جهت ايجاد تغييرات الزم در يك جامعه و يا گروهي خاص   12

  .انجام مي دهند تا بر آن جامعه تسلط يابند، جنگ نرم گفته مي شود

1  

از حق به سوي باطل يعني منحرف كردن خبري از مسير و موضوع اصلي خود كه به منظور انحراف اذهان مردم   13

  .صورت مي گيرد

1  

  1  )به دلخواه ( تربيت دانش آموزان منطبق با اُلگوهاي ديني   - تقويت اعتقادات ديني و آگاهي سياسي دانش آموزان   14

  1  )به دلخواه ( رساندن آب و مواد غذايي به رزمندگان   -رساندن وسايل و ادوات جنگي به رزمندگان   15

  1  )به دلخواه ........ ( ........................................  - ترويج بي بند و باري اخالقي  - جدايي دين از سياست   16

  1  )به دلخواه ( حاكميت بر اروند رود  - ساقط كردن نظام جمهوري اسالمي ايران   17
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