
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 

 ضوارُ داٍطلة:                                                                          
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 ًام آهَزضگاُ:                      
                                                                                                                                                         :ًْنپایِ

 تسوِ تعالي     
 آهَزش ٍ پرٍرش ٍزارت

 ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى یسد
 هذیریت آهَزش ٍ پرٍرش ًاحیِ دٍ یسد 

کارضٌاسي سٌجص ٍ پایص کیفیت آهَزضي 

 آهادگي دفاعي:ًام درس
 31/1/3011تاریخ هتحاى:
 صفحه2تعذادصفحِ:

 سوال31 تعذادسؤال:
 00/8:زهاى ضرٍع

 دقيق40ِقت:ٍ

بان عزيز،سؤاات زيررابه دق    آرامش خاطر پاسخ دهيد.ل به خدا وتوک   با ت بخوانيد وضمن خيرمقد به دانش آموزان وداوط
 : مصحح اول نام و نام خانوادگی

 نمره با عدد                            
 

                                                       نمره با حروف

                              : مصحح دومو نام خانوادگی نام 
                                نمره تجدید نظر با عدد   

 

            نمره تجدید نظربا حروف
                                   

 بارم سؤاات ردیف

 تْتریي گسیٌِ رااًتخاب کٌیذ.- الف
 بجوی ثرای یک کشَر ثِ هؼٌبی چيست؟تْ داشتي قدرت دفبػی ٍ-1

 □سيبسید(اهٌيت               □ًظبهیج(اهٌيت               □ة(اهٌيت فرٌّگی           □قتصبدیاالف(اهٌيت 
 
 ثرای پيداکردى ستبرُ قطجی ازکدام ستبرگبى کوک هی گيرین؟-2

 □د(هَردالف ٍج                  □ت الکرسیج(ذا                      □ة(ثبدثبدکی                □الف(دة اکجر
 
 هْوتریي گرٍُ ّدف در جٌگ ًرم دشوٌبى.........ّستٌد.-3

  □کَدکبىد(                   □ج(ػوَم هردم             □ة(هسئَاى                  □جَاًبى ٍ ًَجَاًبىالف(
 
 زلسلِ گفتِ هی شَد. ُاطاػبت افراد جبهؼِ درثبرُ پدید داًش ٍ ثِ هجوَػِ ای از-4

 □د(ایوٌی                         □ج(ّوکبری                   □ة(آهبدگی                          □الف(آگبّی
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 هطخص کٌیذ.صحیح یاغلط تَدى عثارات زیررا- ب
                                                                              □ غلط                □صحيح                 هْن تریي ٍظيفِ ّر حکَهتی تبهيي اهٌيت شْرًٍداى آى است.-5
                                                                              □غلط                  □صحيح                     است. اختفبء غيرػبهل دردًيب یکی از هَثرتریي اصَل پدافٌد-6
 د.  آهَختِ اً هکتت اهبم حسيي ٍ قيبم ػبشَرا از درس ػست ٍآزادگی را ایوبى هب هلت ثب-7

                                                                                                                                              □غلط                   □صحيح                                                                                                 
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 جاّای خالي راتاکلوات هٌاسة پرکٌیذ.- ج
 .است..........سوت.. دقيقب زهبى ظْرشرػی خَرشيد درًيوکرُ شوبلی در-8
ثِ حداقل رسبًدى خسبرات ًبشی  هحَرّبی هْن ثرای تحقق ًوَدى رٍشْبی پيشگيری ٍ آهبدگی در یکی از-9
 است........................زهيي لرزُ.. از
 .....وغ از دٍ جسءتشکيل شدُ است:خجر ٍ.....ّر فرهبى ًظبم ج-10

  5/1 



 
 
 
 
 
 
 

 

 2 

 ضوارُ داٍطلة:                                                                          
 ًام:                                            

ًام خاًَادگي:                                                                                             
 ًام پذر:                                                                                                         

 ًام آهَزضگاُ:                      
                                                                                                                                                         :ًْنپایِ

 تسوِ تعالي     
 آهَزش ٍ پرٍرش ٍزارت

 ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى یسد
 هذیریت آهَزش ٍ پرٍرش ًاحیِ دٍ یسد 

کارضٌاسي سٌجص ٍ پایص کیفیت آهَزضي 

 آهادگي دفاعي:ًام درس
 31/1/3011تاریخ هتحاى:
 صفحه2تعذادصفحِ:

 سوال31 تعذادسؤال:
 00/8:زهاى ضرٍع

 دقيق40ِقت:ٍ

 دّیذ. کَتاُ تِ سَاات زیرپاسخ- د
 دٍ ٍسيلِ جْت یبثی ًبم ثجرید؟-11
 
 ًرم دشوي پيًَدّبی اجتوبػی،رٍحيِ زًدگی جوؼی ٍ ّودلی را ًشبًِ هی رٍد؟درکدام ثؼد جٌگ -12
 
 آى استفبدُ کٌين چيست؟ از زهبى حبدثِ در تب دزهبى صلح هی تَاى اًجبم دا دریکی از کبرّبی هفيدی کِ -13
 
 اًقاة در لغت ثِ چِ هؼٌبست؟-14
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 اًَاع تْدیدّبی اًسبًی را ًبم ثردُ تؼریف کٌيد؟-15 ٍ
 
 
 (دلیل2)رکرزهِ حف  ٍ اداهِ اًقاة چيست؟ا-16
 
 
 تفبٍت اسبسی رسبًِ ّبی هکتَة ثبدیگر رسبًِ ّبدر چيست؟-17
 
 
 
 را تَضيح دّيد؟ یکی ازاصَل پدافٌد غيرػبهل فریت است ایي هَرد-18
 
 
 
 گرٍُ ّبی چْبرگبًِ شَرای ایوٌی در ثراثر زلسلِ را فقط ًبم ثجرید؟-19
 
 

1 
 
 
  1 

 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

 «هَفق ٍ سرثلٌد ثبشيد» 




