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 عبارات مناسب تکمیل کنید:جاهای خالی را با  1
 ی امنیت ................................ است.ما معتقدیم ریشه و سرچشمه .أ

 ....  است.ی نظامی کند، این تهدید از نوع ............................اگر کشوری، کشور دیگر را تهدید به حمله .ب
 اجتماعی است.-............ تحول و دگرگونی سیاسیمعنای اصطالحی .................... .ج
 نیم. ک اد...... را پی............................ و یا ..ی قطبی در آسمان شب، ابتدا باید مجموعه ستارگان ............................برای پیدا کردن ستاره .د

 شوند......... آغاز و باعث لرزش سطح زمین میای به نام  ........................امواج زلزله از نقطهه.     
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 های زیر را بدون ذکر دلیل تعیین کنید:عبارت صحیح و غلط بودن 2

 افتد.هایی است که در بیرون مرزهای یک کشور اتفاق میناامنی ای ازطلبی نمونهجدایی .أ
 های دیگران است.به ارزش های خود و تمایل یافتنهدف از تهدیدات نرم دست برداشتن ملت از ارزش .ب
  و قیام عاشورا آموخت. (عس عزت و آزادگی را از مکتب امام حسین )ایران درملت  .ج
 است.مسلح یرو های ناتی است که در مهارت های آموزشی از عمده ترین موضوعنظم  .د
 هدف دشمن در جنگ نرم تنها جوانان و نوجوانان کشور است. .ه
 و نیروی انسانی با محیط اطراف است. تاسیسات کردنو هم شکل هم رنگ به معنای اختفا  .و
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 کلمه ی صحیح داخل پرانتز را انتخاب کنید: 3

 اجتماعی ( است. –ممانعت از دخالت بیگانگان در امور کشور از وظایف حکومت برای حفظ امنیت ) سیاسی  .أ
 ت.سنوادگی( اخا –ی امنیت در سطح ) محلی ها بیایند؛ نشانهها سارقان به روستای آننگرانی مردم روستا از اینکه شب .ب
 نامند.می  (یابیجهت  –تخمین مسافت گرفتن تقریبی مسافت یا فاصله بین دو نقطه )اندازه  .ج
 اجرا ( می باشد. –) خبر  جلواز ، «ازجلو نظام»در فرمان  .د
 است. (w  -  pفلکی ذات الکرسی به شکل حرف انگلیسی )صورت  .ه
 تدارکات وپشتیبانی( است. –نجات از جمله وظایف گروه ) امدادو رمانی به مراکز دمجروحان ل انتقاو.
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 مورد را بنویسید: 2از عالئم امنیت اقتصادی در کشور،  4
 

5/0 

 دو مورد از توطئه های آمریکا علیه ملت ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی را بنویسید: 5
1 



 سمه تعالیاب

 دقیقه  60 مدت امتحان:     ساعت شروع : نام پدر: نام و نام خانوادگی:

آمادگی سؤاالت امتحان هماهنگ درس: 

    دفاعی
 13تعداد سوال: 2تعداد صفحه: 1400/  3 /12تاریخ امتحان:  ه : نهمپای

 سمنان استان پرورش و آموزش سنجش اداره 1400 خرداد ماهدراستانی  هماهنگ دانش آموز و داوطلب آزاد

 نمره با عدد:                                 نمره با حروف:

 بارم سؤاالت ردیف

 

2 
 

 چیست؟ ظهر شرعیمنظور از  6
5/0 

 به جنگ نرم گرایش پیدا کردند؟نظامی بزرگ قدرت های چرا  7
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  ی مناسب سمت چپ مرتبط کنید: ) یک مورد در سمت چپ اضافی است(های سمت راست را به رسانهعبارت 8

 سانه نوشتاریر -1 اندازد.یم، سالمت نوجوانان را به خطر به عنوان سرگرمی و تفریح استفاده از این رسانه  .أ

 فیلم و انیمیشن -2 کنند.استفاده می های انحرافی بیشتر از این رسانه برای ترویج عقاید خودفرقه .ب

 ایهای رایانهبازی -3 گیرد.یی دقیق را از ما مسرعت باالی ارسال اطالعات این رسانه، فرصت تحلیل و مطالعه .ج

 شبکه های اجتماعی -4 های این رسانه است.های متنوع یا روش خاصی از زندگی از پیامتبلیغ کاال .د

1 

 های زیر را تعیین کنید:عبارت نوع جنگ نرم مربوط به هریک از 9
 ....گرایش نخبگان به الگوهای پیشرفت غیربومی و رفاه بدون تالش  ............................ .أ

 ........مطرح شدن سبک زندگی غربی به عنوان الگو و تضعیف باورهای سنتی  ........................ .ب
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  در دفاع غیرعامل چیست؟ فریبمنظور از  10
 

1 

 فواید مهم رعایت اصول پدافند غیرعامل را بنویسید: یکی از 11
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  تنها به یکی از دو پرسش زیر پاسخ دهید آموزان عزیز لطفاًدانش 

 توضیح دهید شهید سپهبد قاسم سلیمانی چگونه به شهادت رسیدند: 12
 

 

2 

 ز زلزله را بنویسید:های ایمنی قبل اچهار مورد از توصیه 13
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