« تاسوِ تعالٖ »
ًام :
ًام ذاًَازگٖ :
ًام آهَسضگاُ :
ضوارُٕ زاٍعلة :

تارٗد اهتحاى 97/ 2 /32 :
هست اهتحاى  45 :زق٘قِ
ساعت ضزٍع 1(13 :تعساسظْز)
تعساز صفحات 2 :

ازارُ كل آهَسش ٍ پزٍرش ذزاساى رضَٕ
ازارُ سٌجص آهَسش ٍپزٍرش
سَاالت اهتحاى ّواٌّگ پاِٗ ًْن(هتَسغِ اٍل)
زرس  :آهازگٖ زفاعٖ(ٍٗژُ زاًص آهَساى رٍساًِ ،تشرگساالى ،راُ زٍر)

ًَتت  :خزداد ماه97

تعساز سَال16 :
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بارم

سؤال

ردیف

زاًص آهَس عشٗش :ضوي آرسٍٕ هَفق٘ت تزإ ضوا  ،لغفاً تا هغالعِ زق٘ق  16سَال سٗز  ،پاسد هٌاسة را زر هحل ّإ تع٘٘ي ضسُ تٌَٗس٘س .
پاسخ صحيح را تا گذاشتن عالمت ( × ) درداخل  مشخص كنيذ.

-1

فزٗة ٗکٖ اس هؤ ثزتزٗي رٍش ّإ زفاع غ٘زعاهل زر زً٘است.

ظ

غ

0/5

-2

زٍراى پس اس زفاع هقسس تِ زٍراى ساسًسگٖ هطَْر است.

ظ

غ

0/5

ب -گشینه ی صحيح را انتخاب كنيذ:
-3

« استفازُ اس تازگ٘ز سف٘س زر هح٘ظ تزفٖ» هزتَط تِ كسام ٗک اس اصَل پسافٌس غ٘زعاهل است؟
الف -استتار

-4

ب -اذتفا

ز -هقاٍم ساسٕ

تِ هطاركت ّؤ افزاز جاهعِ تزإ زست٘اتٖ تِ اٗوٌٖ  ........................... ،هٖ گٌَٗس.
الف -آگاّٖ

-5

ج -هکاى ٗاتٖ

جّ -وکارٕ

ب -آهازگٖ

0/5

0/5
زّ -وسرزٕ

فزض كٌ٘س سه٘ي لزسُ إ رخ زازُ است ٍ ضوا زر كالس زرس ّست٘س ،كسام ٗک اس هکاى ّإ سٗز جْت پٌاُ گ٘رزٕ

0/5

هٌاسة است؟
الف -كٌار پٌجزُ

ب  -كٌار ترارٕ

ج -سٗز پٌکِ سقفٖ

ز -سٗز ه٘ش هحکن

ج -جمالت سیز را كامل كنيذ:
-6

زفاع اس سزسه٘ي ٍ اعتقازات سهٌ٘ٔ تزٍس  .....................................را فزاّن هٖ ساسز.

0/5

-7

هلّت ها زرس عشّت ٍ آسازگٖ را اس  ٍ ....................................ق٘ام عاضَرا آهَذتِ اًس.

0/5

-8

ٗکٖ اس عَاهل هؤثز زر كاّص ذغزّإ ًاضٖ اس سه٘ي لزسُ ،ارائٔ آهَسش ّإ صح٘ح ّوگاًٖ ٍ  ....................................است.

0/5

د -ته سؤاالت سیز پاسخ مناسة دهيذ:
-9

ٗکٖ اس عَاهل هْن پ٘زٍسٕ ٍ استوزار اًقالب اسالهٖ را تٌَٗس٘س.

0/5

-11

چزا زر جزٗاى ّجزت پ٘اهثز(ظ) اس هکِ تِ هسٌِٗ ،زضوٌاى ًتَاًستٌس تِ آى حضزت زستزسٖ پ٘سا كٌٌس؟

0/5

صفحه1

ادامه سؤاالت در صفحه تعذ
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ضوارُٕ زاٍعلة :

زرس  :آهازگٖ زفاعٖ(ٍٗژُ زاًص آهَساى رٍساًِ ،تشرگساالى ،راُ زٍر)

ًَتت  :خزداد ماه97

تارٗد اهتحاى 97/ 2 /32 :
هست اهتحاى  45 :زق٘قِ
ساعت ضزٍع 1(13 :تعساسظْز)
تعساز صفحات 2 :
تعساز سَال16 :

Sanjesh.razavi.medu.ir

سؤال

ردیف

بارم

ٗ -11ک ًوًَِ تارس تْسٗس تَسظ كطَرّإ استعوارگز ٍ سٗازُ ذَاُ را تٌَٗس٘س.

1

 -12هحاصزٓ آتازاى زر كسام عول٘ات ٍ زر چِ تارٗرٖ ضکستِ ضس؟

1

 -13زر سهاى جٌگ ،سًاى چگًَِ اًگ٘شُ ّإ هقاٍهت عوَهٖ را زر جاهعِ تقَٗت هٖ كٌٌس؟

1

 -14زر زٍراى كًٌَٖ  ،تک٘ٔ قسرت ّإ ًظاهٖ تزاستفازُ اس چِ جٌگ ّاٖٗ هٖ تاضس؟ (2هَرز)

1

 -15ه٘شاى اثزگذارٕ جٌگ رٍاًٖ تِ چِ چ٘شّاٖٗ تستگٖ زارز؟

ً -16وَزار را كاهل كٌ٘س.

1/5

1/5

ريش َای جىگ
رياوی

-1تبلیغات

 -3تحریف

.............. -2

.............-4

............ -5

ياقعیات
مىدرج در سربرگ ،سًال ي راَىمای تصحیح ایه درس را مشاَدٌ ومایىد.
داوش آمًزان عسیس يَمکاران محترم می تًاوىد با مراجعٍ بٍ سایت
صفحه3

موفق تاشيذ
تصح٘ح ٍ ًوزُگذارٕ

تا عسز

ًام ٍ ًام ذاًَازگٖ
هصحّح /زت٘ز

تا حزٍف

ًوزُ ًْاٖٗ پس اس رس٘سگٖ تِ اعتزاضات
تا عسز

اهضاء :

جمع تارم 13
ًام ٍ ًام ذاًَازگٖ
هصحّح /زت٘ز

تا حزٍف
اهضاء :

تاریخ اهتحاى 97/2/32

باسوِ تعالي
راٌّواي تصحيح سؤاالت اهتحاى ّواٌّگ پایِ ًْن ( استاى خراساى رضَي )
درس  :آهادگي دفاعي(ٍیژُ داًص آهَزاى رٍزاًِ ،بسرگساالى ،راُ دٍر)
سال تحصيلي 96-97 :

ادارُ سٌجص آهَزش ٍپرٍرش

خرداد هاُ

ّوکار گراهي  :ضوي عرض خستِ ًباضيد در صَرتي کِ داًص آهَز هفَْم را رساًدُ باضدً ،ورُ کاهل هٌظَر گردد.

 -2ص (ً0/5ورُ)
 -1غ (ً0/5ورُ)
" -4ج " ( ّوکارٕ ) ً 0/5ورُ
"-3الف" (استتار) ً0/5ورُ
 -6دالٍرٕ جَاًاى (ً0/5ورُ)
" -5د" ( زٗر ه٘س هحکن ) ً0/ 5ورُ
 -8آهادُ سازٕ اقشار هختلف جاهعِ (ً0/5ورُ)
 -7هکتب اهام حس٘ي (ع) (ً0/5ورُ)
( ً ./5ورُ)
 -9حضَر با اًگ٘سٓ هردم در توام صحٌِ ّإ س٘اسٖ ٍ اجتواعٖ جاهعِ.
(ً 0/5ورُ)
 -10با استفادُ از اختفا ٍ فرٗب کِ از اصَل پذافٌذ غ٘رعاهل است.
ً -11ؤًَ بارز آى ًظام سلطِ گر آهرٗکاست کِ بررإ جلرَگ٘رٕ از فعال٘رت ّرإ صرلز آه٘رس ّسرتِ إم کشرَر هرارا برِ
(ً1ورُ)
حولٔ ًظاهٖم تحرٗن اقتصادٕ ٍ ...تْ ذٗذ هٖ کٌذ.
(ً1ورُ)
 -12در عول٘ات ثاهي االئوِ ٍ در هْر هاُ 1360
 -13زًاى با صبر ٍ استقاهت در هقابل سختٖ ّإ جٌگ ٍ تشَٗق هرداى بِ دفاع از کشَرشاىم اًگ٘سُ ّإ هقاٍهت عوَهٖ
(ً1ورُ)
را در جاهعِ تقَٗت هٖ کٌٌذ.
 -1 -14جٌگ الکترًٍ٘ک  -2جٌگ اطالعاتٖ  -3جٌگ اقتصادٕ  -4جٌگ ًرم ٍ هَارد هشابِ.
( رکردٍهَرد ّر کذام ً ./5ورُ)
 -15از یک طرف بِ ٍٗژگٖ ّإ شخص٘تٖ افراد هاًٌذ اعتقادات دٌٖٗم شجاعتم اعتواد بِ ًفس م پاٗبٌذٕ بِ ارزش ّرإ
اخالقٖ ٍٍ ...از طرف دیگر بِ ه٘ساى علن ٍ آگاّٖ اًساى ّا ٍ ً٘س شٌاخت دٍستاى ٍ دشوٌاى ٍاقعٖ بستگٖ دارد.
 -2 -16شاٗعِ

 -4تفرقِ افکٌٖ

 -5ترٍر

(ً1/5ورُ)
( سِ هَرد ّر کذام ً ./5ورُ)

ّوکار گراهي خستِ ًباضيد

ج

