
 

 

 

 «تاسوِ تؼالی » 

 10/00/89  تاسیخ اهتحاى :                ضَی                      اداسُ کل آهَصش ٍ پشٍسش خشاساى س              ًام :                                                               
  دقيقه50 هذت اهتحاى :                                           اداسُ سٌجش آهَصش ٍپشٍسش                             ًام خاًَادگی :                                               

 صثح 8ساػت ششٍع :                َسطِ اٍل(                   سَاات اهتحاى ّواٌّگ پایِ ًْن)هت             ًام آهَصشگاُ :                                             
    2تؼذاد طفحات :                  آهَصاى(                 )ٍیژُ داًش  آمادگی دفاعی:    دسس                                                        ی داٍعلة : شواسُ

 15تؼذاد سَال:                                          Sanjesh.razavi.medu.ir                                                                89داد ماهجثزانی مزًَتت : 
 بارم سؤال ردیف

 ّای تؼییي شذُ تٌَیسیذ .سَال صیش ، پاسخ هٌاسة سا دس هحل 14 آهَص ػضیض: ضوي آسصٍی هَفقیت تشای شوا ، لطفاً تا هطالؼِ دقیقداًش
 .مشخص كنيذ ( درداخل  ×حيح را تا گذاشتن عامت )پاسخ ص -الف

       5/0ؽ            .    ص تِ سسویت شٌاختٌذ جوَْسی اساهی ایشاى سا 1358فشٍسدیي12هشدم قْشهاى ایشاى دسسٍص  -1

       5/0ؽ           ص      یذ.ّای صلضلِ تاحفظ آساهش تِ فضای تستِ تشٍّا، پس اص اتوام تکاىلشصُتِ ػلت ٍجَد پس  -2

 گشینه ی صحيح را انتخاب كنيذ. -ب
 هشتَط تِ کذام یک اص اطَل پذافٌذ غیشػاهل است؟« پٌْاى کشدى َّاپیواّای جٌگی دس تًَل»   -3

 
  هکاى یاتی -د                   فشیة   -ج                         اختفا  -ب                            استتاس -الف

 

5/0 

 ّای صیش تا ّذف فشاّن آٍسدى اهکاًات ٍ تجْیضات هَسد ًیاص، تشکیل هی شَد؟کذام یک اص گشٍُ -4
 

 آتش ًشاى -د              جست ٍ جَ  -ج             ًجات ٍ اهذاد -ب            تذاسکات ٍ پشتیثاًی -الف
 

5/0 
 

 كامل كنيذ. جمات سیز را -ج
 5/0 سا فشاّن هی ساصد. ..............................................ٍ اػتقادات صهیٌۀ تشٍص دفاع اص سشصهیي  -5

 5/0 .ًیست ......................................تشش تا داًش کًٌَی خَد قادس تِ پیش تیٌی صهاى دقیق  -6
 

 ته سؤاات سیز پاسخ مناسة دهيذ. -د
7- 

 
 1 سظ کشَسّای استؼواسگش ٍ صیادُ خَاُ سا تٌَیسیذ.یک ًوًَۀ تاسص تْذیذ تَ

8- 
 

 ؟                                                   یشٍّای تسیجی دس صهاى جٌگ چِ تَدساح ً
 

1 

 حظش آتاداى دس کذام ػولیات ٍ دس چِ تاسیخی شکستِ شذ؟ -9
 
 

1 

 ًام تثشیذ. اًذستثذاى داخلی، تاش فشاٍاى ًوَدُکِ تشای سّایی کشَس اص هسا دٍ تي اص تضسگ هشداًی  -11
 

1 

 ادامه سؤاات در صفحه تعذ                                                                       1صفحه 
          

 
 



 

 

 

 
 

 

 «تاسوِ تؼالی » 

 10/00/89  تاسیخ اهتحاى : ضَی                                     اداسُ کل آهَصش ٍ پشٍسش خشاساى س                                     ًام :                                        
  دقيقه50 هذت اهتحاى :                                           اداسُ سٌجش آهَصش ٍپشٍسش                 ًام خاًَادگی :                                                           

 صثح 8ساػت ششٍع :   َسطِ اٍل(                                سَاات اهتحاى ّواٌّگ پایِ ًْن)هت             ًام آهَصشگاُ :                                             
    2تؼذاد طفحات :  آهَصاى(                                 )ٍیژُ داًش  آمادگی دفاعی:    دسس                                                        ی داٍعلة : شواسُ

 15تؼذاد سَال:                                          Sanjesh.razavi.medu.ir                                                                89داد ماهجثزانی مزًَتت : 
 بارم سؤال ردیف

 هٌظَس اص اطل پشاکٌذگی چیست؟ -11
 

1 

12- 
 

 اًَاع تشٍس سا ًام تثشیذ.
 
 

1 

 ًظن چیست ٍ چِ تأثیشی دس کاسّای ها داسد؟ -13
 
 

1 

 ًوَداس سا کاهل کٌیذ.   -14
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 

2 

 ّذُ ًوایٌذ.هشا سا دسس يای تظحیح سَال ٍ ساٌّوای سشتشگ، دس هٌذسج سایت ِت ِهشاجؼ تا تَاًٌذهی هحتشم اساىّوک ٍ ػضیض ىاصَآهشًدا
 12 جمع تارم                                                         موفق تاشيذ                                                                                                                   2صفحه   

 

  
 

  
 

 
 

 

      

         

 
 

 روش های جنگ روانی

   تفرقه افکنی-4



 ( رضَي ) استاى خراساى  ًْنّواٌّگ پایِ اات اهتحاى ؤراٌّواي تصحيح س
 ًَبت: جبراًی هردادهاُ             98-97  سال تحصيلی :         آهادگی دفاعی درس :

 10/00/98اهتحاى:  تاریخ

 ادارُ سٌجص آهَزش ٍپرٍرش
Sanjesh.razavi.medu.ir     

 ي عرض خستِ ًباضيد در صَرتی کِ داًص آهَز هفَْم را رساًدُ باضد، ًورُ کاهل هٌظَر گردد.: ضوّوکار گراهی 
                     ًوشُ(              5/0)ص -1

 ًوشُ(5/0)ؽ -2    

                        ًوشُ (0/ 5 ) اختفا "ب"-3   

 (ًوشُ 5/0)  تذاسکات ٍ پشتیثاًی "الف" -4    

                      (ًوش0ُ/ 5 )  جَاًاىداٍسی  -5   

 ًوشُ(           5/0)  صلضلِ -6    

ّای طلح آهیض ّستِ ای، کشَس هاسا تهِ  یکاست کِ تشای جلَگیشی اص فؼالیتگش آهشًوًَۀ تاسص آى ًظام سلطِ -7

 ًوشُ(1کٌذ.   )هی، تحشین اقتظادی ٍ... تْذیذ هیحولۀ ًظا

 ًوشُ(1)   ، ایثاس ٍ فذاکاسی تَد.   اى، اػتقادساح ًیشٍّای تسیجی ایو -8

 ًوشُ(1)                            1360دس ػولیات ثاهي اائوِ ٍ دس هْش هاُ  -9

 اهیشکثیش ٍ....  -5قشخاى تا -4 ستاسخاى -3ذیي اسذآتادی ال سیذجوال -2هیشصای شیشاصی  -1 -10

 /. ًوشُ(5) رکشدٍهَسد ّش کذام                                                                                                       

پشاکٌذگی تِ هؼٌای پخش کشدى ٍ ػذم تجوغ ًیشٍّا، تجْیضات ٍ تأسیسات تِ هٌظَس کاّش آسیة پزیشی  -11

 ًوشُ(1)                       آًْا دس هقاتل ػولیات دشوي است.                                             

 ًوشُ(1تشٍس شخظیت                            ) -2تشٍس شخض  -1تشٍس تش دٍ ًَع است:  -12

ًظن دس لغت تِ هؼٌای آساستي، تشپا داشتي ٍ اًجام دادى تِ هَقغ کاسّاست ٍ یکی اص اهَس فشدی ٍ اجتواػی  -13

 ًوشُ(1ٍ هفیذ است.                                   ) ّا اصماىاست کِ سػایت آى تشای توام اًس

 ًوشُ(2)    تشٍس      -5ٍاقؼیات          تحشیف -3شایؼِ              -2تثلیغات          -1 -14

 

 اضيدّوکار گراهی خستِ ًب                                                                                        

 ج

 




