نام درس :آمادگی دفاعی

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

جمهوری اسالمی ایران

هقطع و رشته :دهن ریاضی،تجربی،انسانی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام پدر........................................... :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد دوره دوم رسالت

شواره داوطلب............................... :

آزهوى پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر :اکرم کمالو

تاریخ امتحان1397/10 / 17 :
ساعت امتحان 8 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  60 :دقیقه

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

جای خالی سا تا کلوات هٌاسة تکویل کٌیذ

الف

 )1پیاهثش گشاهی اسالهاص سَی خذاًٍذ پیام آٍس ........................................ ٍ .................................است

0 /5

 )2اًمالب دس لغت تِ هؼٌای  ...........................................است

0 /5

 )3اٍج حواسِ ّای تسیج دس ................................................تَد.

0 /5

 )4یکیاصدستاٍسدّایذٍساى دفاػومذس ایجاد  .................................. ٍ ..............................تشای کطَسّای اسالهی ٍ

0 /5

هشدم آصادُ جْاى تَد.
دسستی ٍ ًادسستی جوالت صیش سا هطخع کٌیذ
 )1غْیًَیسن ٍ استکثاس جْاًی تا ضیَُ ّای سخت ٍ ًشم دس تشاتش حشکت ّای هشدهی هماتلِ هی کٌذ
ب

0 /5

 )2دس هاُ ّای ج اص جٌگ  ،اتتذا گشٍُ ّایی اص هشدم ػادی تِ سفش ساّیاى ًَس سفتٌذ

0 /5

 )3تسیج هٌحػش تِ صهاى ٍ هکاى خاظ است ٍ دس طَل دٍساى حکَهت جوَْسی اسالهی تاصٍی تَاًای کطَس تَدُ ٍ

0 /5

ّست
 )4طثك هادُ  4اغل  110لاًَى اساسی یکی اص اختیاسات سئیس جوَْس فشهاًذّی کل ًیشٍّای هسلح است

0 /5

تِ سؤاالت صیش پاسخ کَتاُ دّیذ
 )1یکی اص ػَاهل هْن دس حفظ اهٌیت کطَس چیست؟

 )2تا اسصش تشیي ًَع التذاس چیست

ج

2
 )3اص ًگاُ جاهؼِ ضٌاساى اًمالب تِ چِ هؼٌاست؟

 )4فتٌِ ّای دٍساى دفاع همذس تَسط غْیًَیسن ٍ استکثاس جْاًی چِ تَد؟

صفحه ی  1از2

تِ سؤاالت صیش پاسخ کاهل دّیذ
 )1آداب سفش ساّیاى ًَس سا رکش کٌیذ؟

1

 )2هْن تشیي اّذاف جٌگ ًشم سا ًام تثشیذ؟

1

 )3جٌگ ًشم سا تؼشیف کٌیذ؟

1

د
 )4اّذاف گشداًٌذگاى ضثکِ ّای اجتواػی چیست؟

1

 )5ضْذای ضاخع هذافغ حشم سا ًام تثشیذ:
1

 )6فشهاًذّی کل لَا تش ػْذُ ی کیست ؟ تش چِ اساسی؟
1

صفحه ی  2از2

جمع بارم  20 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :آهادگی دفاعی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبير :اکرم کوالو

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد دوره دومرسالت

کليد

سؤاالت پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 97-98

تاریخ اهتحاى1397/10 / 17 :
ساعت اهتحاى 8 :صبح /عصر
هدت اهتحاى 60 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

 )1غلح ٍ سحوت
الف

 )2صیش ٍ سٍ ضذى
 )3دٍساى ّطت سال دفاع همذس
 )4الگَی خَدتاٍسی ٍ اػتواد تٌفس
 )1ظ

ب

 )2ؽ
 )3ؽ
 )4ؽ
 )1حفاظت اص اطالػات

ج

 )2التذاس دس حَصُ فشٌّگی است
 )3تِ هؼٌای دگشگَى ضذى
 )4استفادُ اتضاسی اص دیي تا تؼاسیف جذیذی اص اسالم ٍ هزّة ٍ ایجاد گشٍُ ّای تکفیشی اص جولِ ایي فتٌِ ّاست
 - )1اجاصُ اص ٍالذیي  ،غذلِ دادى ٍ دػای سفش ً ،واص اٍل ٍلت  ،اخالق ًیکَ ٍ سػایت تْذاضت
 سػایت حمَق ّوسفشاى ٍ ّوکاسی تا دٍستاى ٍ هذیشاى کاسٍاى هطالؼِ تاسیخچِ دفاع همذس ٍ هٌاطك هَسد تاصدیذ ّ ،وچٌیي دلت دس حواسِ ّا  ،آثاس ٍ ٍغیت ًاهِ ّای ضْذا حضَس تا ٍضَ دس همثشُ ضْذا ٍ لشائت صیاست ًاهِ ّا خاطشُ ًگاسی  ،تػَیش تشداسی ٍ ثثت دلٌَضتِ ّا - )2تشاًذاصی یا تغییش سفتاس جوَْسی اسالهی ایشاى
 تغییش َّیت فشٌّگی جاهؼِ هٌضٍی ساختي ایشاى دس اتؼاد سیاسی ٍ التػادی تیي الولل -هْاس اًمالب اسالهی ٍ ایجاد هاًغ تشای غذٍس آى

د

 )3هجوَػْالذاهاتیاست کِ تا استفادُ اص سٍش ّای هختلف ٍ اتضاس ّای سساًِ ای تشای تغییش دس اػتمادات  ،اًذیطِ ّا ،
اسصش ّا ٍ سفتاسّای هشدم اًجام هی ضَد تا آًجا تِ اسادُ خَیص ػولی سا اًجام دٌّذ کِ هطلَب ًظام استکثاسی است
 )4اّذاف خاغی اص جولِ جاسَسی  ،تشٍیج فساد ٍ تی تٌذٍتاسی ٍ جوغ آٍسی اطالػات اجتواػی کطَس سا تشای تشًاهِ
سیضی ّایخَد دًثال هیکٌٌذ
 )5ضْیذ هحسي حججی  ،ضْیذ حاج حسیي ّوذاًی  ،ضْیذهجتثی رٍالفماس ًسة  ،ضْیذ هحوذسضا دّماى  ،ضْیذ
هػطفی تذسالذیي  ،ضْیذ ػلیشضا تَسلی
)6طثك هادُ  4اغل  110لاًَى اساسی یکی اص ٍظایف ٍ اختیاسات سّثش جوَْسی اسالهی ایشاى  ،فشهاًذّی کل ًیشٍّای
هسلح است

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :اکرم کمالو

امضاء:

