
 «تاسوِ تؼالي » 

 97/ 3/ 23  تاريخ اهتحاى :             ًام :                                                                 ادارُ كل آهَسش ٍ پزٍرش خزاساى رضَي           

 دقيقِ  54هذت اهتحاى :                َسش ٍپزٍرش                     ًام خاًَادگي :                                                          ادارُ سٌجص آه 
 غثح10 ساػت ضزٍع :           سَاالت اهتحاى ّواٌّگ پايِ ًْن)هتَسطِ اٍل(                                      ًام آهَسضگاُ :                 

    2تؼذاد غفحات :                      )ٍيژُ داًص آهَساى(آهادگي دفاػي :   درس                                           ي داٍطلة : ضوارُ

 16تؼذاد سَال:                                   Sanjesh.razavi.medu.ir                                                                   97خزداد ماهًَتت : 
 

 بارم سؤال ردیف

 سَال سيز ، پاسخ هٌاسة را در هحل ّاي تؼييي ضذُ تٌَيسيذ . 16  داًص آهَس ػشيش: ضوي آرسٍي هَفقيت تزاي ضوا ، لطفاً تا هطالؼِ دقيق 

 .مشخص كنيذ   ( درداخل   ×)   پاسخ صحيح را تا گذاشتن عالمت 

 4/0 ؽ ظ                                                 .  تْاجن ًظاهي اس جْات هختلف خطزًاک تز اس تْاجن فزٌّگي است  -1

 4/0 ؽ ظ              .                     نيستسهيي لزسُ تطز تا داًص كًٌَي خَد قادر تِ پيص تيٌي سهاى دقيق ٍقَع   -2

 گشینه ی صحيح را انتخاب كنيذ: -ب

 ؟هزتَط تِ كذام يک اس اغَل پذافٌذ غيزػاهل است« ًػة ًوًَک )هاكت( تجْيشات جٌگي در ًقاط هختلف»   -3

 

 پزاكٌذگي -هکاى ياتي                      د -فزية                        ج -استتار                             ب -الف

 

4/0 

خػبي ّبن   ٍ ػوَهبمهٌثغ هطوب ي ٍ هط   نيستت  تِ اًتطار هطالبة ٍ اخثباري كبِ درسبتي ٍ ًادرسبتي آى هؼلبَم       -4

 ،........................ هي گَيٌذ.نذارد

 تحزيف ٍاقؼيات -د                 تفزقِ افکٌي -ج                        ضايؼِ -ب                       تثليغات -الف

 

4/0 

 

 ي ضَد؟تطکيل ه ٍاپايص )كٌتزل( ٍ ًظارت تزاي افشايص ايوٌيكذام يک اس گزٍُ ّاي سيز تا ّذف  -5

 

 آتص ًطاى -جست ٍ جَ              د -تذاركات ٍ پطتيثاًي              ج -ب     ًجات ٍ اهذاد       -الف

 

4/0 

 

 جمالت سیز را كامل كنيذ: -ج

 4/0 . ..... است............................... ايواى تِ خذا، ٍحذت هزدم ٍ» رهش پيزٍسي اًقالب ها -6

 4/0 .است ................................ٍ  ًاهحسَس  هتکي تِ رٍش ّاي ًزم افشاري ،  جٌگ ًزم -7

 

 4/0 در آى هحل كوتز است. .........................احتوال هکاى هٌاسة تِ جاّايي گفتِ هي ضَد كِ در سهاى ٍقَع سهيي لزسُ، -8

 ته سؤاالت سیز پاسخ مناسة دهيذ: -د

9- 

 

 1 اهٌيت را تؼزيف كٌيذ.

11- 

 

 دٍ هَرد اس ٍظايف ٍ تزًاهِ ّاي تسيج داًص آهَسي را تٌَيسيذ.

 

1 

 

                                                                                                                ادامه سؤاالت در صفحه تعذ                                                                                 1صفحه 
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 دقيقِ  54هذت اهتحاى :                َسش ٍپزٍرش                     ًام خاًَادگي :                                                          ادارُ سٌجص آه 
 غثح10 ساػت ضزٍع :           سَاالت اهتحاى ّواٌّگ پايِ ًْن)هتَسطِ اٍل(                                      ًام آهَسضگاُ :                 
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 بارم سؤال ردیف

 :نزسيذچزا در جٌگ تحويلي ، ها خَد را پيزٍس هيذاى هي داًين؟ سيزا دضوي تِ اّذاف سيز  -11

 ...................................................... -ب             ...........................................................  -الف

1 

12- 
 

 دٍ هَرد اس هطاركت سًاى در دفاع اس اسالم ) تِ ٌّگام ٍقَع جٌگ( را تٌَيسيذ.

 

 
 

1 

 دفاع ) پذافٌذ( ػاهل را تؼزيف كٌيذ . -13

 

 

 

1 

 در تزٍر ضخع چِ افزادي هَرد تْاجن جسوي ٍ فيشيکي قزار هي گيزًذ؟ -14

 

 

 

1 

 دٍ هَرد اس اّذاف ضثکِ ّاي هاَّارُ اي فارسي ستاى را تٌَيسيذ. -15

 

 

 

 

 

1 

 سالح اًفزادي چيست؟ -16

 

 

 

1 

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

 موفق تاشيذ                                                                                 جمع تارم                                                                                                 2صفحه
 

12 

 

 گذاري ٍ ًوزُتػحيح 
 ًام ٍ ًام خاًَادگي

 / دتيزحهػحّ 
 اضاتًوزُ ًْايي پس اس رسيذگي تِ اػتز

 ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 / دتيزهػحّح

 

  تا حزٍف تا ػذد  تا حزٍف تا ػذد

 اهضاء :               اهضاء :              

 

 



 ( رضَي استاى خراساى)   ّواٌّگ پایِ ًْناالت اهتحاى ؤراٌّواي تصحيح س

       (ٍیژُ داًص آهَزاى)آهادگی دفاعی   درس : 

 خردادهاُ                                        96-97  سال تحصيلی :                

    32/2/97       اهتحاى تاریخ

    ادارُ سٌجص آهَزش ٍپرٍرش 

 يد در صَرتی کِ داًص آهَز هفَْم را رساًدُ باضد، ًورُ کاهل هٌظَر گردد.ّوکار گراهی : ضوي عرض خستِ ًباض

 نمسه(5/0) ص -2                               نمسه(              5/0)غ  -1   

 (نمسه 5/0) (  شایعه)  "ب" -4                          نمسه (0/ 5 ) ( فریة )  "ب" – 3

 نمسه(  5/0)  پیسوی اش زهبسی -6                       (نمسه0/ 5 ) (   تش نشانآ ) "د" -5

 /. نمسه(5) خطس و آسیب پریسی -8                                      /. نمسه(5) تدزیجی  -7

 امنیتتی یینتتی بوز  تت بط اش خطساتتتی متتف  میتتف منتتمال متتمبی )ومط.متتمر. ستتسشمین و...( وازش  هتتمی مینتت ی                       -9

 نمسه(1) بین . اسهنگ .ا تقمبات  و ...( مم وو ب بازب.                      )  

تس یی بانتش آمت شانی منطبتا  تم اای هتمی بینتی                -2        تق یی ا تقمبات بینی و آگمهی سیمسی بانش آم شاط -1  -10

تق یی ت اط  ممی بانتش آمت شاط و تشت ی       -4مشمزمی  بانش آم شاط بز شمینف همی اسهنیی. سیمسی. سمشندگی و ...  -3

                 آمتت ش  زهتتتف هتتمی مرتمتتو وزشهتتی و  سگتتصازی ازبوهتتمی متنتت    و  تتم نشتتم                                                   -5انجمتتن هتتمی  ممتتی و اب تتی   

 /. نمسه(            5)ذمس بو م زب هس مدام 

 حمممیتی  تس ازونتد زوب            -3    ودا متسبط خ شستتمط اش مشت ز    -2     مه زی اسالمی ایساطسمقط مسبط نظمم و -1 -11   

 نمسه(5/0) ذمس بو م زب هس مدام                   گساتن حتی یک ووب اش خمک میهن ممط -4

بزممط مجسوحمط ونگ و انتقمر آط هم  ف پشی وبهف و مساقبی اش  -2زسمندط وسمی  و ابوات ونیی  ف زشمندگمط    -1 -12

تهیتف و    - 5  زسمندط آب و م اب غرایی  ف زشمنتدگمط   -4خمزج مسبط ههدا اش منطقف ی نبسب  ف پشی وبهف       - 3آنمط  

            هتسمی بز نبتسب مقتتقیا  تم بهتمن  ) بز نت زت نیتمش(                                            - 6گمط   تدازک بازو. ابمس و سمیس ام منتمت مت زب نیتمش زشمنتد    

 نمسه( 5/0) ذمس بوم زب هس مدام 

  ف مقم مف و مبمزشۀ مقتقیا و استفمبه اش تجهیتصات ونیتی  تف منظت ز باتل حمتالت و اقتداممت ونیتی بهتمن باتم                    -13

 نمسه(1  می گ یند .                                                               )) پدااند (  مم 

ااساب م وّف. ت انمند و ازشهمند یک مش ز مف نقش مؤثسی بزآگمهی مسبم و پیشسای وممیف بازند. م زب تهموا وقمی  -14

 نمسه(1)      و ایصی ی قساز می گیسند.                                           

تسویج   تی  نتدو مزی    -3قطل زا طۀ ممی  م زهبسی نظمم  -2 د ین مسبط مسبم  ف اسالم و نظمم ومه زی اسالمی  -1  -15

                             بوزمتسبط متسبم اش ازش  هتمی بینتی و.........                                      -6وتدایی بیتن اش سیمستی     -5اش تین  تسبط استتم مم ختمن ابه      -4اخالقی 

 /. نمسه(    5) ذمس بوم زب هسمدام

                                                   وسیمف ای اسی مف یک زشمنده ی مداال میهن می ت اند آط زا حمت  نمت به و بز نت زت نیتمش اش آط استتفمبه نممیتد.                                  -16

 نمسه(1) 
                 

 ّوکار گراهی خستِ ًباضيد                                                                                                                            

 ج




