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 نمره 9318اه م خرداددانش آموزان ، داوطلبان آزاد و مدارس آموزش از راه دور در نوبت  پایه نهمامتحانات هماهنگ استانی  ردیف

 

1 

 

 در بین گزینه های زیر ، موارد صحیح و غلط را مشخص کنید . –الف 

0 

 

 غلط        صحیح                                                               .  تاستهاجم نظامی از تهاجم فرهنگی خطرناک تر  -

 غلط         صحیح                     یل می دهند . یکی از وظایف مهم زنان ، تربیت فرزندانی است که جامعه را تشک -

  غلط         صحیح                     دشمن در جنگ نرم ، ذهن و فکر افراد را هدف قرار می دهد .                            -

1//0 

 یک مورد اضافه است .(« ب»وصل کنید . )در ستون « ب»را به گزینه های مناسب از ستون « الف»موارد ستون  –ب 

2 

                   « ب»ستون                                                    «       الف»ستون                    

 استفاده از بادگیر سفید در مناطق برفی                                         مقاوم سازی و استحکامات

 مکان یابی                          شگاه در چند شهر با فاصله زیاد             ساخت چند پاالی

 اختفا              احداث پناهگاه در مجتمع مسکونی                                          

 تاراست           پنهان کردن هواپیماهای جنگی در تونل                                       

  یپراکندگ                                                                                                          

0 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . –ج 

3 

 

 .................... می باشند . زلزله ، سیل و طوفان ، جزو تهدیدات  -

 .می باشد  و ............. ............... : ایمان به خدا  ،انقالب اسالمی )که همان رمز پیروزی است(  راه حفظ و ادامه -

  محاصره آبادان به فرمان ................... و با عملیاتی به نام .................. در هم شکسته شد . -

0/20 

 مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید . -د

4 

 

 از مهم ترین دالیلی که باعث پیدایش سکونت گاه ها و شهرها شده ، نیاز مشترک انسان ها به ........... بوده است یکی  • 

 خوراک (د                 امنیت                       (ج مسکن                      (ب   پوشاک                     (الف

 تهاجم ، ............. می گویند .به هرگونه آمادگی در مقابل  •

 امنیت( د               تهدید                      (ج آمادگی دفاعی              (تهاجم                        ب (الف

 دامن زدن به اختالفات میان شیعه و سنی ، نمونه ای از .................. می باشد . •

 تبلیغات (د               تحریف واقعیات        (ج شایعه                      (ب                تفرقه افکنی  (الف

                                                                                                                                       

/0/1 

 صفحه بعد ادامه سواالت در
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2 

 

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید . – و

0 
 . بنویسیددو مورد از اقشار بسیج را 

0/1 

6 
 دفاع ) پدافند ( به چند دسته تقسیم می شود . نام ببرید .

0/1 

/ 
 . بنویسیدرا شورای ایمنی در برابر زلزله از نام دو گروه 

0/1 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید . –ی 

9 
 ؟ هدف تهدید چیست

 0/1 

8 
 دو مورد از وظایف و برنامه های بسیج دانش آموزی را بنویسید .

 0/1 

01 
 به چه دلیل در جنگ تحمیلی ، ما خود را پیروز میدان می دانیم ؟ ) دو مورد (

0/1 

00 
  .) سه مورد ( بیان کنیددفاع مقدس  سالهشت دوران نقش زنان را در 

 /0/1 

02 
 و ترور شخصیت را با هم مقایسه کنید .ترور شخص 

 0 

03 
 شایعه به چه معناست ؟

 /0/1 

04 

 برنامه توسط شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با چه اهدافی صورت می گیرد ؟ ) سه مورد (و پخش ساخت 

 
/0/1 

00 
 به چه حرکاتی نظام جمع گفته می شود ؟

 
0 

06 
 مین لرزه را بنویسید .دو مورد از راه های ایمنی در برابر ز

 
0/1  

0/ 
   گفته می شود ؟ مکان نامناسبدر زمان وقوع زمین لرزه ، به چه مکانی ، 

                                                                                                    

0/1 

02 

 و پیروز باشید.موفق 
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 .بین گزینه های زیر ، موارد صحیح و غلط را مشخص کنید در  –الف 

 0//5 ( نمره 52/0هر مورد )                                     (صحیح  ) -ج              ( صحیح)   -ب            ( طغل)  -الف  1

 

 رد اضافه است .(یک مو« ب»در ستون ) وصل کنید .« ب»را به گزینه های مناسب از ستون « الف»ستون موارد  –ب 

2 
                                                                                                       (ه می باشد .ضافا کان یابیم   (      اختفا  -ستحکامات   مقاوم سازی و ا - پراکندگی  –به ترتیب :  استتار 

 ) نمره 52/0هر مورد )
1 

 .نید پر کخالی را با کلمات مناسب جاهای  –ج 

 20/1 ( نمره 52/0هر مورد )مئمهره( ، ثامن االمینی )خامام  –مردم ، پیروی از رهبری  ج وحدت  –ب  طبیعی تهدیدات  –الف  3

 مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید . -د

 0/5/         ( نمره 52/0هر مورد )                   افکنی   ه تفرق –لف ا              یعدفا آمادگی –ب                    امنیت  – ج  4

 هید .زیر پاسخ کوتاه د های پرسشبه  – و

 0/5 (نمره  52/0 حیح که ذکر شودهرمورد ص)                                                        .........  -آموزان ش دان  -ان نگیفره 0

 0/5 ( نمره 52/0) هر مورد                                                                                       املعرغیعامل و دفاع ) پدافند ( 6

 0/5 (نمره  52/0 ر شودحیح که ذکهرمورد ص)                             ...........      - گروه جست وجو     -نجات    گروه امداد   /

 خ کامل دهید .سواالت زیر پاسه ب –ی 

 0/5 . منیت استا هدف تهدید از بین بردن 9

8 
  .............  -  وزان با الگوهای منطبق دینیمتربیت دانش آ   - موزان آآگاهی سیاسی دانش ی و دین تاتقویت اعتقاد

 (نمره  52/0 حیح که ذکر شودهرمورد ص) 
0/5 

15 
  : رسیدنزیر داف هارا دشمن به زی

 (نمره  52/0 حیح که ذکر شودهرمورد ص)      ............. -جدا کردن خوزستان     -می  ساقط کردن نظام جمهوری اسال  -
0/5 

11 
        از منطقه نبرد به پشت جبههخارج کردن شهدا   -وسایل و ادوات جنگی به رزمندگان ندن رسا

 (نمره  52/0 حیح که ذکر شودهرمورد ص)                       .............    - نیازت ورر صمن دیم بادشمستقبرد رکت در نش 
/0/5 

12 

 .د قرار می گیرن کییتهاجم جسمی و فیز مورد و ارزشمندتوانمند افراد :  صترور شخ

                              52/0                                52/0 

 . اور نا اتغتبلی ،، شایعه استفاده از دروغ با  ی بزرگ هاشخصیت تخریب : رور شخصیت ت

                                  52/0                                             52/0 

1 

13 
 .دارشخصی ندطمئن و ممنبع مو  علوم نیستم ستی آندرستی و نادرکه است  اخباری و یلبانتشار مطانای به مع

                       52/0                                         52/0                                       52/0 
/0/5 

 0/5/ (52/0 که ذکر شودصحیح هرمورد )   ...... - جدایی دین ازسیاست - ترویج بی بند وباری -رهبری نظام  اطه ملت بابطع رق 14

 1 2/0 . هنگ می کندماکارهای جمعی با یکدیگر هانجام افراد را در و   2/0  ام می شودم انجبه صورت منظ کهحرکاتی  10

 0/5 (52/0 که ذکر شودصحیح هرمورد )                                       ......... - ا زی ساختمان همقاوم سا  -آموزش همگانی    16

 0/5 .ی در آن محل بیشتراستپذیریب طر و آساحتمال خ،  هن وقوع زمین لرزدر زماکه  /1
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5 

 

 12 ن عزیز خدا قوت . (همکارا)  

  شود. ره دادهانش آموزان نم: در صورت رساندن مفهوم توسط دان محترم همکار
 
 






