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سؤال

ردٗف

بارم

داًص آهَز ػسٗس :ضوي آرزٍٕ هَفق٘ت برإ ضوا ،لطفاً با هطالؼِ دق٘ق  16سَال زٗر ،پاسخ هٌاسة را در هحلّإ تؼ٘٘ي ضدُ بٌَٗس٘د .
پاسخ صحيح را تا گذاشتن عامت ( × ) درداخل  مشخص كنيذ.
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در تْاجن ًظاهٖٗ ،کٖ از اّداف ،اضغال سرزه٘ي ٍ خاک هَرد ًظر است.

ظ

ؽ
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بطر با داًص کًٌَٖ خَد قادر بِ پ٘صبٌٖ٘ زهاى دق٘ق ٍقَع زه٘ي لرزُ است.

ظ

ؽ
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ب -گشینه ی صحيح را انتخاب كنيذ:

الف -استتار

ج -هکاى ٗابٖ

« داهي زدى بِ اختافات ه٘اى ض٘ؼِ ٍ سٌٖ » جسء کدام ٗک از رٍشّإ جٌگ رٍاًٖ است؟
الف -تبل٘غات

-5

ب -فرٗة

د -پراکٌدگٖ
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h
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بِ ّن رًگ ٍ ّن ضکل کردى تأس٘سات ،تجْ٘سات ٍ ً٘رٍٕ اًساًٖ با هح٘ط اطراف .............. ،هٖگٌَٗد.

ب -ضاٗؼِ

ج -تفرقِ افکٌٖ

0/5

د -تحرٗف ٍاقؼ٘ات

فراّن آٍردى اهکاًات ٍ تجْ٘سات هَرد ً٘از ٍ برقرارٕ دٍرُ ّإ آهَزضٖ ٍ پطت٘باًٖ هٌاسة ،از اّداف کدام ٗوک از

گرٍُّإ زٗر است ؟

./5

ee

الف -آتصًطاى

ب -تدارکات ٍ پطت٘باًٖ

0/5

ج -جست ٍ جَ

va

ج -جمات سیز را كامل كنيذ:

دً -جات ٍ اهداد

-7

جٌگ ًرم هتکٖ بِ رٍشّإ ًرمافسارٕ ٍ ................................ ،تدرٗجٖ است.

0/5
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بِ ػلّت ٍجَد پس لرزُّا ،پس از اتوام تکاىّإ زه٘يلرزُ با ۀفظ  .................................بِ فضإ باز برٍٗد.

./5

د -ته سؤاات سیز پاسخ مناسة دهيذ:

na
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ق٘ام بسرگ هردم با اٗواى ٍ غَ٘ر اٗراى بِ رّبرٕ  ، ...........................از سال  1341آغاز ضد.
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ٗک ًؤًَ بارز تْدٗد تَسط کطَرّإ استؼوارگر ٍ زٗادُخَاُ را بٌَٗس٘د.

1

-11

دٍ هَرد از فؼال٘تّإ بس٘ج را ًام ببرٗد.

1

صفحه 0

ادامه سؤاات در صفحه تعذ
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ردٗف

هدت اهتحاى  54 :دقيقه

سؤال

 -11ها دٍراى ّطت سالٔ جٌگ تحو٘لٖ را « دفاع هقدس» هٖداً٘ن ،زٗرا هردم بِ خاطر اّداف زٗر از کطَر دفاع کردًد:

l.i
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الف....................................................................... -

بارم
1

ب............................................................... -

 -13رػاٗت اصَل پدافٌد غ٘رػاهل چِ هسٗتّإ هْوٖ را در بر دارد؟ ( ٗک هَرد)

1

 -14ترٍر را تؼرٗف کٌ٘د.
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h
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 -12دٍ تي از هرداى هؤهي ٍ هبارز هْ٘ي ،در دٍراى ستنضاّٖ را ًام ببرٗد.

1

1

1

na

va

 -16ابسارّإ جٌگٖ قدٗن ٍ جدٗد را با ٗکدٗگر هقاٗسِ کٌ٘د.

ee

 -15دٍ هَرد از اّداف ضبکِّإ هاَّارُإ فارسٖ زباى را بٌَٗس٘د.

1

داًص آهَزاى ػسٗس ٍ ّوکاراى هحترم هٖتَاًٌد با هراجؼِ بِ ساٗت هٌدرج در سربرگ ،سَال ٍ راٌّوإ تصح٘ح اٗي درس را هطاّدُ ًواٌٗد.

صفحه 3

موفق تاشيذ

جمع تارم 03

تاریخ اهتحاى 98/02/32

راٌّواي تصحيح سؤاات اهتحاى ّواٌّگ پایِ ًْن ( استاى خراساى رضَي )

ادارُ سٌجص آهَزش ٍپرٍرش

درس  :آهادگی دفاعی (ٍیژُ داًص آهَزاى)

خردادهاُ (ًَبت صبح)

سال تحصيلی 97-98 :
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ّوکار گراهی  :ضوي عرض خستِ ًباضيد در صَرتی کِ داًص آهَز هفَْم را رساًدُ باضدً ،ورُ کاهل هٌظَر گردد.

" – 3الف" ( استتار ) ( ً0/ 5ورُ )

" -4ج" (تفرقِ افکٌٖ) ( ً 0/5ورُ)

" -5ب" ( تدارکات ٍ پطت٘باًٖ ) ( ً0/ 5ورُ)

 -6اهام خوٌٖ٘ (رُ) (ً0/5ورُ)

l.i
r

 -1ظ (ً0/5ورُ)

-2ؽ (ً0/5ورُ)

 -8آراهص ٍ بدٍى ّجَم (ً ./5ورُ)

ً -7اهحسَس (ً ./5ورُ)

ً -9ؤًَ بارز آى ًظام سلطِگر آهرٗکاست کِ برإ جلَگ٘رٕ از فؼال٘ت ّإ صلح آه٘س ّستِ إ ،کطوَر هوارا بوِ ۀولؤ

oo

ًظاهٖ ،تحرٗن اقتصادٕ ٍ ...تْدٗد هٖ کٌدً1( .ورُ)

 -1 -10فؼال٘ت ّإ ػلوٖ پژٍّطٖ  -2فؼال٘ت ّإ فرٌّگوٖ ٍ ٌّورٕ  -3فؼال٘وت ّوإ س٘اسوٖ  -4فؼال٘وت ّوإ

sc
h

سازًدگٖ ٍ اهدادرساًٖ  -5فؼال٘ت ّإ ٍرزضٖ ( ذکر دٍ هَرد ّر کدام ً0/5ورُ)

 -1 -11دفاع برإ ۀفظ استقال ٍ تواه٘ت ارضٖ کطَر  -2استقاهت در برابر ظالو٘ي برإ اطاػت از فرهواى خداًٍود
 -3هقاٍهت بِ هٌظَر ۀفظ دٗي ،قرآى ٍ اًقاب اساهٖ  -4اٗستادگٖ برإ دفغ تجاٍز دضوي ٍ رس٘دى بِ صلح ٍ اهٌ٘ت
( ذکر دٍ هَرد ّر کدام ً0/5ورُ)

ee

 -12ضْ٘د ًَاب صفَٕ  ،ضْ٘د س٘دػلٖ اًدرزگَ  ،ضْ٘د رجاٖٗ ٍ ( ......ذکردٍ هَرد ّر کدام ً ./5ورُ)
 -1 -13قدرت دفاػٖ کطَر را افساٗص هٖ دّد ٍ باػث ۀفظ هراکس ٍ تأس٘سات هْن جاهؼِ هٖ ضَد ّ -2.رچوِ توَاى ٍ

va

قدرت دفاع ػاهل ٍ غ٘رػاهل کطَر ب٘طتر باضد ،اۀتوال تْاجن دضوٌاى کوتر هٖ ضَد.

( ذکر ٗک هَرد ً1ورُ)

 -14ترٍر ،تْدٗد ٍتاش برإ اٗجاد ترس ٍ ٍۀطت در بارٓ ٗک گرٍُ ٗا ٗک کطَر جْت تحت فطار قراردادى آًْوا بوِ
هٌظَر تسل٘ن در برابر خَاستِ ّإ طراۀاى آى هٖ باضد.

(ً1ورُ)

na

 -1 -15بوودب٘ي کووردى هووردم بووِ اسووام ٍ ًظووام جوْووَرٕ اسوواهٖ  -2قطووغ رابطوؤ هلووت بووا رّبوورٕ ًظووام

 -3ترٍٗج بٖ بٌد ٍ بارٕ اخاقٖ  -4ازب٘ي بردى استحکام خاًَادُ  -5جوداٖٗ دٗوي از س٘اسوت  -6دٍرکوردى هوردم از
ارزش ّإ دٌٖٗ ٍ.........

( ذکر دٍهَرد ّرکدامً ./5ورُ)

 -16ابسارّإ جٌگٖ بطر از سٌگ ،چَب  ،ت٘ر ٍکواى ً٘ ،سُ ٍ ضوط٘ر ضرٍع ٍ پس از هدت زهاًٖ بِ ساح ّوإ گورم ٍ
تَپ ٍ تاًک رس٘د .

( ً1ورُ)

