نام ............. .................................... :
نام خانوادگی .............................. :

شماره صندلی :

باسمه تعالی



تاریخ امتحان :

وزارت آموزش و پرورش

کالس :
59 / 6/ 81



نام آموزشگاه  .............................. :امتحان هماهنگ درس آمادگی دفاعی پایه نهم دوره اول متوسطه تعداد صفحات  2 :صفحه)8( :


بارم

 -1جاّای خالی سا تا کلوات هٌاسة پش کٌیذ.


 الف) تِ ًثشد خشي ٍ هسلحاًِای کِ تیي دٍ یا چٌذ اجتواع هستقل اتفاق هیافتذ  .............................هیگَیٌذ.

 ب) هشدم قْشهاى ایشاى دس  12فشٍسدیي  1358تا سأ ی قاطغ  ...............دسصذی تِ جوَْسی اسالهی ایشاى سسویت تخشیذًذ.
1

ج) ساُ حفظ اًقالب ها ایواى تِ خذا ٍ ،حذت هشدم ٍ پیشٍی اص  ...................است.

د) یکی اص ٍظایف صًاى  .....................فشصًذاًی است کِ 
صًاى ٍ هشداى آیٌذُ جاهؼِ سا خَاٌّذ ساخت.

 -2صحیح یا غلط تَدى جوالت صیش سا هشخص کٌیذ.

غلط 
صحیح 
الف -چْشُ ظاّشی تْاجن فشٌّگی فشیثٌذُ ٍ جزاب است.
0/5

غلط
غلط 
 ب  -تِ اًجام کاسّایی کِ فکش ٍ رّي دشوي سا اص اّذاف اصلی ٍ هْن هٌحشف کٌذ فشیة هیگَیٌذ .صحیح 

......................................... -2
 -3اًَاع تْاجن سا فقط ًام تثشیذ......................................... -1 .
1


 -4اصطالحات صیش سا تؼشیف کٌیذ.
نام پدر ......................................... :

مدّت امتحان  66 :دقیقه

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

الف) اهٌیت ................................................................. .......................................................................................................... :

1

ب) دفاع یا پذافٌذ ػاهل ........................................................................................................................................................ :

1

ج) ًظام جوغ ......................................................................................................................................................................... :

1

د) استتاس ................................................................................................................... ............................................................ :

1

 -5سِ هَسد اص ٍظایف ٍ تشًاهِّای تسیج سا تٌَیسیذ .
1/5

 -6دس سادُتشیي تؼشیف دفاع تِ چِ چیضی گفتِ هیشَد؟
1

 -7دٍ هَسد اص اصَل پذافٌذ غیش ػاهل سا تٌَیسیذ.



1

ادامه سؤاالت در صفحه  2
نمره با عدد



نام و امضاي دبير:

نمره با حروف

نمره تجديد نظر
در صورت داشتن اعتراض :

نمره باعدد
نمره با حروف
نام و امضاي دبير  :

ادامه سؤاالت هماهنگ درس آمادگی دفاعی پایه نهم دوره اول متوسطه استان زنجان شهریور ماه 59

صفحه)2( :



 -8الف) تْذیذّا تشای چِ ٍ تِ چِ هٌظَسی اًجام هیشًَذ؟


 ب) اًَاع تْذیذ سا ًام تثشیذ.


ً -9وَداس صیش سا تکویل کٌیذ.

ایوٌی دستشاتش صلضلِ ; ّوکاسی .................................... + .................................... +


-10الف) هٌظَس اص هکاىّای ًاهٌاسة دس صهاى صلضلِ چیست؟


 ب) دٍ هَسد اصگشٍُ ّای شَسای ایوٌی دس تشاتش صلضلِ سا ًام تثشیذ.


 -11 سٍیذاد ّای ستَى « الف » سا تِ گضیٌِ هٌاسة اص ستَى « ب » ٍصل کٌیذ.

ب
الف


تشکیل استش تیست هیلیًَی(تسیج) *
*  31شْشیَس 1359

آصاد ساصی خشهشْش *
* هْش هاُ 1360

شکستِ شذى هحاصشُ آتاداى *

*  5آرس  58تَسط اهام خویٌی(سُ)

آغاص حولِ صذام تِ کشَسها *

* سَم خشداد  1361



 -12دس جٌگ تحویلی ها خَد سا پیشٍص هیذاى هیداًین  ،صیشا دشوي تِ اّذاف خَد ًشسیذ .سِ هَسد اص آى اّذاف سا تٌَیسیذ.

-1 

-2 

-3 


 -13سِ هَسد اص اّذاف تشًاهِّای هختلف شثکِّای هاَّاسُای فاسسی صتاى خاسجی سا رکش کٌیذ.
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 -14سػایت اصَل پذافٌذ غیشػاهل دٍ هضیت هْن داسد  ،آىّا سا تٌَیسیذ.
1/5

جمع بارم  26

موفق باشید 

