« باسمه تعالي »
نام :

ادارة كلّ آموزش و پرورش خراسان رضوي

تاريخ امتحان 1396/03/02 :

نام خانوادگي :

اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه /ناحیه

مدّت امتحان  40 :دقيقه

نام آموزشگاه :

سؤاالت امتحان هماهنگ نهم(متوسطه اوّل)

ساعت شروع  10 :صبح

درس .. :امادگی دفاعی (صبح )

شمارة داوطلب :
نوبت  :خرداد 1400

تعداد صفحات 2 :
تعداد سؤال 4 :

Sanjesh-razavi.medu.ir

ردیف

بارم

سؤال

« َو للا ه َیعلَ هم ما هتسِ ّرونَ و ما هتعلِنونَ  :و خدا می داند آنچه را پنهان می کنید و آنچه را آشکار می سازید » (سورة نحل آیه )19

پاسخ نامه امتحان آمادگی دفاعی شیفت صبح .
با سالم و آرزوی موفقیت برای همکاران گرام
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 .5ستاره قطبي )6اجرا

)7آمادگي

 )8واليت فقیه

 180)10درجه از طرف چپ )11تهاجم نظامي

 )12جنگ نرم اقتصادی

ج

)9جستجو
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) 13مجموعه اقداماتي است که بدون استفاده از تجهیزات جنگي میتوان انجام داااد تااز وارد شدن تلفات جاني به افراد و
زيان اقتصادی به مراکز و تاسیسات حیاتي مهم کشور جلو گیری کرد يا انهارا به حداقل کاهش داد
)14ضمن خونسردی ارامش خودرا حفظ کنید

به سمت درب خروج هجوم نبريد از دستورات معلم و والدين اطاعت

کنید
 )15شبکه های اجتماعي

شبکه های ماهواره ای موسیقي رسانه های نوشتاری بازی های رايانه ای

 )16تصرف دارايي ها و اموال ملت ايران
کمک به حرکتهای تجزيه طلبانه و اقدامات تروريستي
ساقط کردن هواپیمای مسافربری ايران موارد بیشتر در صفحه  30کتاب
)17استتاربه معني همرنگ و همشکل کردن تاسیات و تجهیزات و نیروی انساني با محیط اطراف است به گونه ای که
شناسايي ان برای دشمن بسیار دشوار و تاحدودی غیر ممکن باشد.استفاده از وسايلي مانند رنگ وتور و شاخ وبرگ
 )18سیاسي فرهنگي و اجتماعي

اقتصادی

زيست محیطي

سوال اختیاری
 )19شناخت خود دانش آموز درباره سردار صحیح مي باشد .همچنین صفحه  65کتاب از زبان مقام رهبری بیان شده
است
)20پاسخ برگرفته از اطالعات دانش اموز و خالصه ای از صفحه  67و :68بعد از پیدايش داعش سردار با شجاعت
بي نظیرش و اخالق منحصر به فردشو با حمايت مرجعیت دو کشور عراق و سوريه جوانا ن مومن را در قالب گروه های
مردمي حشدالشعبي در عراق و جیش الوطني در سوريه سازماندهي کردو به اين ترتیب اين دو سرزمین را از اسالم
قالبي پاک سازی نمود
شادی ارواح پاک شهدا صلوات

خدا قوت

