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سؤال

سدیف

تاسم

داًص آهَص عضیض :ضوي آسصٍی هَفقیت تشای شوا  ،لطفاً تا هطالعِ دقیك  16سَال صیش  ،پاسد هٌاسة سا دس هحلّای تعییي شذُ تٌَیسیذ .

l.i
r

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

-1

داًشوٌذاى ّستِای کشَس تایذ دس یک هجتوع هسکًَی صًذگی کٌٌذ.

ص

غ

0/5

-2

اٍج حواسِ آفشیٌیّای تسیج دس دفاع هقذس تَد.

ص

غ

0/5

ب -گشینه ی صحيح را انتخاب كنيذ:

الف -استتاس

ج -فشیة

کذام یک اص گشٍُّای صیش تا ّذف کوک تِ هجشٍحاى ٍ هصذٍهاى ،تشکیل هی شَد؟

الف -تذاسکات ٍ پشتیثاًی
جً -جات ٍ اهذاد

-5

ب -اختفا

د -هقاٍم ساصی

sc
h

-4

oo

-3

«ًصة ًوًَک (هاکت ) تجْیضات جٌگی دس ًقاط هختلف » هشتَط تِ کذام یک اص اصَل پذافٌذ غیش عاهل است؟

0/5

ب -جست ٍ جَ
د -آتص ًشاى

فشض کٌیذ صهیي لشصُای سخ دادُ است ٍ شوا دس کتاتخاًِ ّستیذ ،کذام یک اص هکراىّرای صیرش جْرت پٌراُگیرشی

الف -کٌاس پٌجشُ

ب  -چْاس چَب دس

ج -گَشۀ دیَاس داخلی

0/5

د -صیش هیض هحکن

ee

هٌاسة نيست؟

0/5

ج -جمات سیز را كامل كنيذ:
-6

دفاع اص سشصهیي ٍ اعتقادات تاعث گستشش اخاق جَاًوشداًِ ٍ ............................. ،اص خَدگزشتگی هشدم هی شَد.

0/5

va

-7

ساُ حفظ ٍ اداهۀ اًقاب هاّ ،واى سهض پیشٍصی آى یعٌی « :ایواى تِ خذا ٍ ............................ ،پیشٍی اص سّثشی است.

0/5

-8

یکی اص عَاهل هؤثش دس کاّص خطشّای ًاشی اص صهیي لشصُ ٍ ..................................... ،آهادُ ساصی اقشاس هختلف جاهعِ است.

0/5

na

د -ته سؤاات سیز پاسخ مناسة دهيذ:
-9

دٍساى ساصًذگی یعٌی چِ؟

0/5

-11

یکی اص اقذاهات اساسی ٍ هْن پذافٌذ غیش عاهل سا تٌَیسیذ.

0/5

صفحه3

ادامه سؤاات در صفحه تعذ
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ًام آهَصشگاُ :

سَاات اهتحاى ّواٌّگ پایِ ًْن(هتَسطِ اٍل)

شواسُی داٍطلة :

ًَتت  :خزداد ماه 89

دسس  :آهادگی دفاعی(ٍیژُ داًص آهَصاى سٍصاًِ ،تضسگسااى ،ساُ دٍس)

Sanjesh.razavi.medu.ir

سدیف

 -11اًَاع تْذیذّایی کِ هٌشأ اًساًی داسًذ سا ًام تثشیذ.

سؤال

هذت اهتحاى  54 :دقيقه

ساعت ششٍع 3(32 :تعذاسظهز)
تعذاد صفحات 3 :
تعذاد سَال31 :

تاسم
1

l.i
r

 -13دٍ هَسد اص هشاسکت صًاى دس دفاع اص اسام ( تِ ٌّگام ٍقَع جٌگ) سا تٌَیسیذ.

1

sc
h

oo

 -12چشا دس جٌگ تحویلی ،ها خَد سا پیشٍص هیذاى هیداًین؟ صیشا دشوي تِ اّذاف صیش ًشسیذ:
ب...................................................... -
الف........................................................... -

1

 -14دٍ هَسد اص ساحّای غیشهتعاسف سا ًام تثشیذ.

ee

 -15هیضاى اثشگزاسی جٌگ سٍاًی تِ چِ چیضّایی تستگی داسد؟

1

1/5

va

1/5

 -16سٍش ّای جٌگ سٍاًی سا ًام تثشیذ 3 (.هَسد)

na

داًص آهَصاى عضیض ٍ ّوکاساى هحتشم هیتَاًٌذ تا هشاجعِ تِ سایت هٌذسج دس سشتشگ ،سَال ٍ ساٌّوای تصحیح ایي دسس سا هشاّذُ ًوایٌذ.
صفحه3

موفق تاشيذ

جمع تارم

33

تاریخ اهتحاى 89/2/32

باسوِ تعالي

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

ادارُ سٌجص آهَزش ٍپرٍرش
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درس  :آهادگي دفاعي(ٍیژُ داًص آهَزاى رٍزاًِ ،بسرگسااى ،راُ دٍر)
خرداد هاُ( ًَبت عصر)

سال تحصيلي 89-89 :

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

 -1غ (ً0/5وشُ)

 -2ص (ً0/5وشُ)

"-3ج" ( فشیة) ً0/5وشُ

" -4ج " ( ًجات ٍ اهذاد ) ً 0/5وشُ

l.i
r

" -5الف" ( کٌاس پٌجشُ ) ً0/ 5وشُ
ٍ -7حذت هشدم (ً0/5وشُ)

 -6تقَیت سٍحیۀ سلحشَسی (ً0/5وشُ)
 -8اسائۀ آهَصش ّای صحیح ّوگاًی (ً0/5وشُ)
( ً ./5وشُ)

 -9دٍساى پس اص دفاع هقذس (سال  1367تِ تعذ) ،تِ دٍساى ساصًذگی هشَْس است.
 -10اًتخاب هحل هٌاسة تشای ایجاد تأسیسات حیاتی ٍ هْن کشَس

oo

(ً 0/5وشُ)
(ً1وشُ)

 -11دٍ ًَع است -1 :تْذیذ سخت  -2تْذیذ ًشم

sc
h

 -1 -12ساقط کشدى ًظام جوَْسی اساهی ایشاى  -2جذا کشدى خَصستاى اص کشَس  -3حاکویت ترش اسًٍرذسٍد
 -4گشفتي حتی یک ٍجة اص خاک هیْي هاى .

(رکشدٍ هَسد ّشکذام ً 0/5وشُ)

-1 -13سساًذى ٍسایل ٍ ادٍات جٌگی تِ سصهٌذگاى  -2دسهاى هجشٍحاى جٌگ ٍ اًتقال آى ّا تِ پشت جثِْ ٍ

ee

هشاقثت اص آًاى  -3خاسج کشدى شْذا اص هٌطقِ ی ًثشد تِ پشت جثِْ  -4سساًذى آب ٍ هَاد غزایی تِ سصهٌذگاى
 - 5تْیِ ٍ تذاسک داسٍ ،لثاس ٍ سایش اهکاًات هَسد ًیاص سصهٌرذگاى  -6شرشکت دس ًثرشد هسرتقین ترا دشروي
( رکش دٍهَسد ّش کذام ً 0/5وشُ)

( دس صَست ًیاص)

va

-1 -14شیویایی  -2هیکشٍتی ّ -3ستِ ای

(رکشدٍ هَسد ّشکذام ً 0/5وشُ)

 -15اص یک طشف تِ ٍیژگی ّای شخصیتی افشاد هاًٌذ اعتقادات دیٌی ،شجاعت ،اعتواد تِ ًفس  ،پایثٌرذی ترِ

تستگی داسد.

(ً1/5وشُ)

 -1 -16تثلیغات  -2شایعِ  -3تحشیف ٍاقعیات  -4تفشقِ افکٌی  -5تشٍس

ج

na

اسصش ّای اخاقی ٍٍ ...اص طشف دیگش تِ هیضاى علن ٍ آگاّی اًساى ّا ٍ ًیض شٌاخت دٍستاى ٍ دشروٌاى ٍاقعری

( رکش سِ هَسد ّش کذام ً ./5وشُ)

