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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

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

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

ساعت امتحان 08 : 00 :صبح /عصر

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

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

آزهوى پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 1398 -99

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:

مدت امتحان  60 :دقیقه

ردیف

سؤاالت

1

درستی ٍ ًادرستی جوالت سیز را هطخع کٌیذ.

بارم

محل مهر و امضاء مدیر

 )1غْیًَیسن ٍ استکثار جْاًی تا ضیَُ ّای سخت ٍ ًزم در تزاتز حزکت ّای هزدهی هقاتلِ هی کٌذ.
 )2در هاُ ّای ج اس جٌگ  ،اتتذا گزٍُ ّایی اس هزدم ػادی تِ سفز راّیاى ًَر رفتٌذ.

2

 )3تسیج هٌحػز تِ سهاى ٍ هکاى خاظ است ٍ در طَل دٍراى حکَهت جوَْری اسالهی تاسٍی تَاًای کطَر توَدُ ٍ
ّست.
 )4طثق هادُ  4اغل  110قاًَى اساسی یکی اس اختیارات رئیس جوَْر فزهاًذّی کل ًیزٍّای هسلح است.
2

جای خالی را تا کلوات هٌاسة تکویل کٌیذ.
 )1اًقالب در لغت تِ هؼٌای ………………… است.

1/5

 )2درتْاجن ًظاهی ………………… ٍ ………………… هْن است.
3

هفَْم اهٌیت را تؼزیف کٌیذ.

4

اًَاع تْذیذ راًام تثزیذ 4( .هَرد)

5

اّذاف تْاجن فزٌّگی چیست؟

6

جٌثِ ّای هختلف اهٌیت را ًام تثزیذ 4( .هَرد)

7

تِ سؤاالت سیز پاسخ کَتاُ دّیذ

1

1

1

1

 )1تا ارسش تزیي ًَع اقتذار چیست؟
 )2اس ًگاُ جاهؼِ ضٌاساى اًقالب تِ چِ هؼٌاست؟

1/5

 )3فتٌِ ّای دٍراى دفاع هقذس تَسط غْیًَیسن ٍ استکثار جْاًی چِ تَد؟

صفحه ی  1از2
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سؤاالت سیز پاسخ کاهل دّیذ
 8تِ

 )1هْن تزیي اّذاف جٌگ ًزم را ًام تثزیذ؟

1

 )2جٌگ ًزم را تؼزیف کٌیذ؟

1

 )3اّذاف گزداًٌذگاى ضثکِ ّای اجتواػی چیست؟

1

صفحه ی  2از2
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نام درس:

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

ساعت اهتحاى 08:00 :صبح /عصر

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کليد

ردیف

1

سؤاالت پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 98-99

راهنمای تصحیح

آهادگی دفاعی دهن ریاضی و تجربی

هدت اهتحاى 60 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

 )1ظ
 )2ؽ
 )3ؽ
 )4ؽ

2

سیز ٍ رٍ ضذى
سزسهیي ٍ خاک

3

یؼٌی دٍرتَدى اس خطزاتی کِ هٌافغ هادی) جاى .هال.اجتواع ٍ ارسضْایی هؼٌَی) دیي.فزٌّگ.اػتقادات (هوا ٍجوَد
دارد.

4

تْذیذسیاسی  ،تْذیذ سیست هحیطی  ،تْذیذاقتػادی  ،تْذیذسیاسی  ،تْذیذ فزٌّگی ٍ اجتواػی

5

اسالم ستیشی ٍ اسالم ّزاسی جلَگیزی اس اسالم گزایی.
ایجاد تحزاًْا اخالقی ٍ اس تیي تزدى اهٌیت اخالقی جاهؼِ در تیي جاًاى.

6

اهٌیت ًظاهی ،اهٌیت اجتواػی ٍ فزٌّگی ،اهٌیت سیست هحیطی ،اهٌیت سیاسی ،اهٌیت اقتػادی

7

 )1اقتذار در حَسُ فزٌّگی است
 )2تِ هؼٌای دگزگَى ضذى
 ) 3استفادُ اتشاری اس دیي تا تؼاریف جذیذی اس اسالم ٍ هذّة ٍ ایجاد گزٍُ ّای تکفیزی اس جولِ ایي فتٌِ ّاست

8

 )1تزاًذاسی یا تغییز رفتار جوَْری اسالهی ایزاى
 تغییز َّیت فزٌّگی جاهؼِ هٌشٍی ساختي ایزاى در اتؼاد سیاسی ٍ اقتػادی تیي الولل هْار اًقالب اسالهی ٍ ایجاد هاًغ تزای غذٍر آى )2هجوَػِ اقذاهاتی است کِ تا استفادُ اس رٍش ّای هختلف ٍ اتشار ّای رساًِ ای تزای تغییز در اػتقادات  ،اًذیطِ ّا ،
ارسش ّا ٍ رفتارّای هزدم اًجام هی ضَد تا آًجا تِ ارادُ خَیص ػولی را اًجام دٌّذ کِ هطلَب ًظام استکثاری است.
 ) 3اّذاف خاغی اس جولِ جاسَسی  ،تزٍیج فساد ٍ توی تٌوذٍتاری ٍ جووغ آٍری اطالػوات اجتوواػی کطوَر را توزای
تزًاهِریشی ّای خَد دًثال هیکٌٌذ.

جمع بارم 12:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

