شماره داوطلب :

نام درس  :آمادگي دفاعي

بسمه تعالي

نام :

تاریخ امتحان 7031/30/72 :

وزارت آموزش و پرورش

نام خانوادگي :

تعداد صفحه 2 :

اداره کل آموزش و پرورش استان یسد

نام پدر:

تعداد سؤال 22 :

نام آموزشگاه :

زمان شروع  73 :صبح

پایه  :نهم

وقت 03 :دقيقه

ضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دقت بخوانيد و با توکل به خدا وآرامش خاطر پاسخ دهيد.
نام و نام خانوادگی مصحح دوم :
نام و نام خانوادگی مصحح اول :
نمره با عدد

نمره تجدید نظر با عدد

نمره با حروف

نمره تجدید نظربا حروف

ردیف

بارم

سؤاالت
"ما می گوییم تا شرک وکفر است  ،مبارزه هست و تا مبارزه هست  ،ما هستیم " امام خمینی (ره)

گسیٌِ ی صحیح را اًتخاب کٌیذ .
 -1کذام هَرد زیر هَثرتریي رٍش ّای دفاع غیرػاهل در دًیا هی تاضذ ؟
 )1اختفا 

 )2استتار 

 )4فریة 

 )3پراکٌذگی 

 " -2ترقراری دٍرُ ّای آهَزضی هٌاسة " از ٍظایف کذام گرٍُ ضَرای ایوٌی در تراتر زلسلِ است؟
الف

ً )1جات ٍ اهذاد 

 )2آتص ًطاى 

 ) 3تذارکات ٍ پطتیثاًی 

 )4جست ٍ جَ 

1

 -3دستَر تطکیل ارتص تیست هیلیًَی (تسیج) در چِ تاریخی صادر ضذ ؟
 5 )1آرر  1358

 3 )2خرداد  1361

 31 )3ضْریَر  1359

 5 )4هْر  1360

 -4در دٍراى هؼاصر کذام هَرد زیر در هجوَػِ ای هرداى هثارز حضَر داضتِ اًذ ؟
)1سرتازاى هیْي 

 )2رٍحاًیاى 

 )3ضاػراى ٍ ًَیسٌذگاى 

ّ )4وِ هَارد 

پاسخ کَتاُ تِ ّر کذام از سَاالت زیر تذّیذ .
ب

 – 1تِ هؼٌای هٌتقل کردى ٍ رساًذى پیام  ،افکار ٍ ػقایذ تِ دیگراى است (.

)

(

)

 -2هظْر پایذاری ٍ هقاٍهت هردم ایراى در دٍراى دفاع هقذس ضذ .

 -3تِ هجوَػِ ای از داًص ٍ اطالػات افراد جاهؼِ درتارُ پذیذُ زلسلِ گفتِ هی ضَد ( .
 -4تِ هؼٌای آراستي  ،ترپاداضتي ٍ اًجام دادى تِ هَقغ کارّاست .

(

1

)
)

جاّای خالی را تا ٍاشُ هٌاسة کاهل کٌیذ .
ج

 -1اداهِ حیات ّر هلتی تِ ............................. ٍ ..........................آى هلت در دفاع از کطَرضاى تستگی دارد.
 -2از ًظر .......................... ٍ .........................هؼوَالٌ ضایؼِ هجوَػِ ای از غیثت  ،تْوت هحسَب هی ضَد.
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 -3اهٌیت از هْن تریي ًیازّای ................................. ٍ ............................اًساى است .
د

تِ ّر کذام از سَاالت زیر پاسخ کاهل ( تطریحی ) تذّیذ .
 -1چرا پس از اتوام تکاى ّای زلسلِ تایذ تا حفظ آراهص تِ فضای تاز ترٍین ؟

1

/5

شماره داوطلب :

بسمه تعالي

نام :
نام خانوادگي :
نام پدر:

نام درس  :آمادگي دفاعي

وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان یسد

تاریخ امتحان 7031/30/72 :
تعداد صفحه 2 :
تعداد سؤال 22 :

نام آموزشگاه :

زمان شروع  73 :صبح

پایه  :نهم

وقت 03 :دقيقه

-2در اًتخاب هحل هٌاسة ترای ایجاد تاسیسات حیاتی ٍ هْن کطَر ازچِ هکاى ّایی تایذ خَداری کرد؟(2هَرد)
-3تِ چِ دالیلی استفادُ از سالح ّای غیر هتؼارف هٌغ ضذُ است ؟ ( دٍ هَرد )

/5
/5

-4تا سقَط ًظام ضاٌّطاّی  ،سیاست خارجی جوَْری اسالهی ایراى تر چِ اساسی ضکل گرفت ؟

/5

د
-5دٍ هَرد از ػَاهل هَثر در کاّص خطرّای ًاضی از زلسلِ را تٌَیسیذ .

/5

-6اهام راحل (رُ ) ٍ هقام هؼظن رّثری (هذظلِ ) درتارُ ی اًقالب اسالهی چِ سفارضی کردُ اًذ ؟

./5

"-7جٌگ ًرم " را تؼریف کٌیذ .
1
-8چرا حضَر هستور ٍ سازهاًذّی ضذُ هردم  ،تٌْا ػاهلی است کِ هی تَاًذ هاًغ هَفقیت دضوٌاى ضَد ؟
1
-9تسرگ هرداًی ّوچَى اهیرکثیر  ،ستارخاى ٍ تاقرخاى  ،تا چِ اّذافی در هقاتل ًفَر ٍ دخالت تیگاًگاى تالش
فراٍاى ًوَدُ اًذ ؟ ( دٍ هَرد )

1

10دٍ هَرد از رٍش ّای اختفا را تٌَیسیذ .
1
-11تفرقِ افکٌی یؼٌی چِ ؟
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"هَفق ٍ سرتلٌذ تاضیذ"

جوغ
2

12

