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 باسمه تعالی

 قیقهد 06مدت امتحان: صبح 11ساعت شروع: نام پدر:                  نام و نام خانوادگی:   

 1شماره صفحه:  2تعداد کل صفحات: پایه نهمسؤاالت امتحان هماهنگ درس :امادگی دفاعی 

 1318ماه  خردادامتحانات نوبت  22/3/1318تاریخ امتحان:  اداره سنجش آموزش و پرورش استان کرمانشاه
 

 بارم متن سواالت ردیف
 

 زیر یکی را به دلخواه انتخاب نموده و پاسخ دهید. اختیاریدانش آموز گرامی از دو بخش 

  اول اختیاری 

 2/6 ص           غ                  دوران پس از انقالب به دوران سازندگی مشهور است .                       1

از مشترک انسانها به یکی از مهم ترین دالیلی که باعث پیدایش سکونت گاه ها و شهرها شده نی 2

 است . .......بوده...........
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ی آن زدفاع از انقالب مهم تر از پیروو امام راحل و مقام معظم رهبری بارها سفارش کردند که ................. 3

 است .
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 اصره آبادان شکسته شد ؟حدر کدام عملیات م 4

 ج(بیت المقدس                  د( بدر        ب(ثامن االئمه                         الف( خیبر               
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 کدام گزینه در مقابل امنیت قرار دارد؟ 2

 د( دفاع               ب(تهاجم نظامی              ج(تهدید                         الف( تهاجم                
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 2/6 ت؟هدف تهاجم فرهنگی چیس 6

 دو موردبسیج را نام ببرید؟ های مهم ترین فعالیت 7

 

1 

 ؟ دو مورد داشتند چه نقشی دفاع مقدس دوران  زنان در  8

 

1 

  دوم اختیاری 

می به صورت منظم انجام می شود و افراد را در کارهای جمعی باهم هماهنگ  خبردار حرکتی است که 1

 ص                    غ                                                                      د.                                کن
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ع حمالت و اقدامات جنگی دشمن ............... مبارزه مستقیم و استفاده از تجهیزات جنگی به منظور دف 16

 نامیده می شود.
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و زره های  بزرگی می ساختند و به عمد در مسیر به جا می گذاشتند. شامل کدام  کاله خودهارومیان  11

 مورد زیر است ؟

 د(هیچکدام          ج(جنگ رسانه ای          ب(جنگ نرم                      الف( جنگ روانی           
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 گروه نجات و امداد در شورای ایمنی زمین لرزه با چه هدفی تشکیل می شود؟ 12
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 1 را نام ببرید؟دو مورد  ءروش های اختفا 13

 2/6 مورد شور ما رخ داده است نام ببرید؟دوکدر که محل وقوع چند زمین لرزه بزرگ را  14

  ادامه سواالت صفحه دوم                                                  
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 پس از وقوع زمین لرزه چه اقداماتی باید انجام دهیم؟چهار مورد  12
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 معموال برای استتار از چه چیزهایی استفاه می شود؟ 10
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  بخش سواالت اجباری 

  پاسخ صحیح یا غلط را مشخص کنید 

 2/6 ص         غ           اگر افراد مورد تهاجم جسمی و فیزیکی قرار گیرند ترور شخصیتی می گویند.   17

 ارائه آموزش های صحیح و همگانی یکی از عوامل موثر در کاهش خطرهای ناشی از زمین لرزه است .   18

 غ   ص                                                                                                                                              
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  جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید . 
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  گزینه صحیح را انتخاب کنید 
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 .به مشارکت همه افراد برای دست یابی به ایمنی ............... می گویند 22
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 هر حرکت نظام جمع از چند جزء تشکیل می شود نام ببرید؟ 23
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 هر عبارت به کدام یک از روش های جنگ روانی ارتباط دارد؟ 24

 الف(منحرف کردن خبری از مسیر موضوع اصلی به سوی هدف غیراصلی.)                        (

 (                                       ب(انتشار مطالبی که درستی و نادرستی آن معلوم نیست.)    
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 مهم ترین فایده های رعایت اصول پدافند غیرعامل را بنویسید ؟یک مورد  22
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 میزان اثر گذاری جنگ روانی به چه عواملی بستگی دارد؟ 20
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