شماره صندلی

اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

محل مهر آموزشگاه

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه  2شهر ری

مجتمع آموزشی غیردولتی دانشجو(دوره دوم)
آزمون ترم دوم – خرداد ماه 98

نام و نام خانوادگی............................................... :

تاریخ امتحان98/03/22 :

پایه :دهم
مدت امتحان 40 :دقیقه

رشته :کلیهی رشتهها

نام دبیر.......................................... :

نام درس :آمادگی دفاعی

نوبت صبح

ساعت شروع8:30 :

تعداد صفحه2 :

نام مصحح:

نمره با عدد:

نام مصحح:

نمره تجدیدنظر با عدد:

تاریخ و امضا:

نمره با حروف:

تاریخ و امضا:

نمره تجدیدنظر با حروف:

ردیف

الف

بارم

سؤاالت

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
 )1مقام معظم رهبری میفرماید جنگ نرم یعنی  .............................و . .............................
 )2در صورت آتشسوزی شعله را با  .............................و

 .............................نمناک خفه کنید و اگر لباس شما آتش گرفت روی زمین . .............................

 )3هنگام شکستگی در صورتی که عضو آسیب دیده خون ریزی نداشت فقط  .............................ببندید.
 )4به اختالل دستگاه گردش خون برای خونرسانی کافی به سلولها  .....................میگویند و  .....................شایعترین علت آن محسوب میشود.
 )5کنترل عالئم حیاتی و عوامل تهدید کننده حیات شامل  ............................ ،............................ ،............................ ،............................میشود.

5

............................ )6عملی است که قبل از تیراندازی برای به دست آوردن دقت اسلحه انجام می شود.
 )7نفوذ به شبکه رایانهای را  ............................و افراد نفوذ کننده را  ............................میگویند.
 )8جهتیابی به وسیلهی  ............................یا به وسیلهی  ............................به راحتی انجام میشود.
 )9شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس با قدرت  ............................و  ............................به پیروزی رسیدند.
)10در جنگ نرم  ............................مهمترین گروه هدف میباشد.

ب

صحیح یا غلط را مشخص کنید.
 )11امام خمینی (ره) میفرماید « :دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است».
 )12احتما ل مرگ و میر در خون ریزی داخلی سه برابر خونریزی خارجی است.
 )13ضد کمین یک حمله غافل گیرانه از محل پنهانی علیه نیروهای در حا ل حرکت است.
 )14رهبر معظم انقالب راهکار اساسی مقابله با جنگ اقتصادی را "اقتصاد مقاومتی" می دانند.

ج
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صغ

به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
جنگ نرم چیست؟

0/5
آسیبهای اسکلتی را نام ببرید؟
0/75

16

صفحه ()1

ردیف

بارم

سؤاالت

چند توصیهی ایمنی در مواجهه با حوادث را بنویسید4( .مورد)
1

17

رایجترین ابزارهای جنگ نرم را بنویسید؟( 3مورد)
0/5

18

مهمترین اهداف جنگ نرم را بنویسید؟( 4مورد)
1

19

تخمین مسافت چیست ودو کاربرد آن را بنویسید.
0/75

20

مهارتهای رزم انفرادی رابنویسید4( .مورد)
0/5

21

انواع حادثه را نام ببرید و هرکدام را همراه با مثال توضیح دهید؟

1

22

صفحه ()2

موفق باشید

