
 

ت زنده است  : »   ي اخامنو ا...  معظم انقالب اسالمی حضرت آیت  رهبر  «   کند زنده نیست  دافع   خود  از  ند  ا ، رهملتی هک نتو   دافع جزئی از هوّیت یک ملّ
 بـارم ســواالت ردیف

 5/0 اًساى ّاي اٍلیِ ٍ لذیوی تراي در اهاى هاًذى از دضوٌاى چِ کارّایی اًجام هی دادًذ ؟ 1

 1   یکی را تَضیح دّیذ .  اًَاع دفاع ) پذافٌذ ( را ًام تثریذ ؟ 2

 1 ؟ پذافٌذ غیرعاهل را در سایرکطَرّا تررسی کٌیذ 3

 1 .هَرد  4 ًام تثریذاغَل پذافٌذ غیر عاهل چیست ؟ تعریف  4

 1 رعایت اغَل پذافٌذ غیر عاهل چِ هسیّت ّایی دارد ؟ 5

6 

 جاي خالی را کاهل کٌیذ ؟

 در دًیا است .                        رٍش ّاي                   از   استتار الف :

 ًَع جٌگ ّا است .                           جٌگ رٍاًیب : 

 تفاٍت زیادي دارد .                          تا ضایعِ هعوَالًج : 

 . + آگاّی                       ایوٌی در تراتر زلسلِ = ّوکاري + د : 

ساختواى فضاي تاز رفتِ ٍ در هکاًی تِ دٍر از پس از تکاى ّاي زلسلِ تا  ،                 ٍجَد تِ علت ُ : 

 ّا ٍ تیر چراغ ترق ٍ ٍسایل خطرًان هی رٍین .
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 1  ؟ جٌگ ًرم تِ چِ جٌگی گفتِ هی ضَد 7

 1  . ؟ تَضیح دّیذ در تحریف ٍالعیات چِ چیسي گفتِ ًوی ضَد 8

 1 یکی را تَضیح دّیذ   ؟ اًَاع ترٍر را ًام تثریذ 9

 5/1 هَرد 6 اّذاف ضثکِ ّاي هاَّارُ ي فارسی زتاى چیست ؟ 10

 5/0 یکی از هْوتریي عَاهل هؤثردرکاّص خطرّاي ًاضی از زلسلِ چیست ؟ 11

 2 هَرد 4 ٌّگام ٍلَع زلسلِ در هذرسِ چِ خطرّایی داًص آهَزاى را تْذیذ هی کٌذ ؟ 12

 1 هَرد 4 )خارج از ساختواى( ًکات ایوٌی هحیط هذرسِ در هماتل زلسلِ را تیاى کٌیذ ؟ 13

14 

 هٌاسة را در هٌاطك زیر هطخع کٌیذ . هٌاسة ٍ ًاهکاى 

 هکاى غیر هٌاسة هکاى هٌاسة ًام هحل

 کالس
 

 کٌار پٌجرُ کالس در چارچَب ٍسط زیر هیس

 کٌار پٌجرُ  دٍر از لفسِ زیرهیس آزهایطگاُ

 کتاتخاًِ
 

 کٌار پٌجرُ گَضِ ي دیَار کٌار لفسِ دٍر از لفسِ ي کتاب

 گَضِ ي دیَار راّرٍ
 

 چراغ ٍ گلذاى آٍیساىزیر 
  

2 

 2 هَرد 4 تعذ از ٍلَع زلسلِ چِ کارّایی تایذ اًجام دّین ؟ 15

16 

 کذام جوالت غحیح ٍ غلط هی تاضذ .

 استتار جسء اغَل پذافٌذ غیر عاهل هی تاضذ .    ظ      غ الف( 

 ظ       غ        . ذَع تفکر ٍ اًذیطِ را تغییر هی دًّ دضوي در جٌگ ًرمب( 

 ظ      غ    کطَرّا تِ عٌَاى یکی از هؤثرتریي ضیَُ ّا استفادُ هی ضَد . تَسط جٌگ رٍاًیکًٌَی  در دٍراىج( 
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 5/0  ّذف گرٍُ تذارکات ٍ پطتیثاًی چیست ؟ 17

 

 

 نام: 

 نام خانوادگی:

 کالس: 

 رضته: 

 ضماره صنذلی:

 

 

سال تحصیلی  دوم نوبت امتحانات  

 آمادگی دفاعی نام درس: 

 

  تاریخ امتحان:

 ساعت امتحان: 

  قیقهد60 مذت امتحان:

نام دبیر 



 

 پاسخنامه

 کنهستحّبی  ّبی عجیؼی ـ ایجبد خٌذق در اعزاف ضْزّب ٍ ایجبد قلؼِ ٍ درٍاسُ پٌبُ ثزدى ثِ غبرّب ثبالی درختبى ٍ دیگز هخفیگبُ -1

 ( دفبع )پذافٌذ( غیزػبهل2( دفبع )پذافٌذ( ػبهل  1 -2

 گَیٌذ. جٌگی ثِ هٌظَر دفغ حوالت ٍ اقذاهبت جٌگی دضوي را هیی هستقین ٍ استفبدُ اس تجْیشات  ػبهل: هقبثلِ ٍ هجبرسُ     

ّبی اقتػبدی ثِ هزاکش ٍ  دٌّذ تب اس ٍارد ضذى تلفبت جبًی ٍ سیبى غیزػبهل: هجوَػِ اقذاهبتی کِ ثذٍى تجْیشات جٌگی اًجبم هی     

 ّب را کبّص دٌّذ.  کٌٌذ یب آى تأسیسبت حیبتی ٍ هْن کطَر جلَگیزی

 ضذُ است کِ در ضزایظ غیزػبدی ثِ پٌبّگبُ تجذیل ّبی ایي کطَر ثِ غَرت دٍهٌظَرُ احذاث  آلوبى: ثسیبری اس تأسیسبت ٍ سبختوبى -3

 آّي سیزسهیٌی، ایستگبُ هتزٍ ٍ پبرکیٌگ سبختوبى. ضَد. هبًٌذ: خغَط راُ هی

ایستگبُ آّي سیزسهیٌی،  ای ـ دٍهٌظَرُ کزدى ثسیبری اس هزاکش ٍ تأسیسبت هبًٌذ خغَط راُ ّبی ضذ ّستِ رٍسیِ: سبخت پٌبّگبُ     

 ّبی سیزسهیٌی.  سبل قجل سبخت هزاکش ثبسدیذ ػوَهی در پٌبّگبُ 55حذٍد هتزٍ ٍ پبرکیٌگ سیزسهیٌی اس 

 تَاى ثِ اّذاف پذافٌذ غیزػبهل دست یبفت، اس قجیل: ّب هی هجوَػِ اقذاهبتی است کِ ثب استفبدُ اس آى -4

 سبسی ٍ استحکبهبت هقبٍم -6         یبثی    هکبى -5فزیت             -4پزاکٌذگی           -3اختفبء           -2استتبر          -1   

 ضَد. دّذ ٍ ثبػج حفظ هزاکش ٍ تأسیسبت هْن جبهؼِ هی قذرت دفبػی کطَر را افشایص هی (1 -5

 ضَد. کوتز هی ( ّز چِ قذرت دفبع ػبهل ٍ غیزػبهل کطَر ثیطتز ثبضذ، احتوبل تْبجن دضوٌبى2     

 ج( اغل خجز             تزیي ة( خغزًبک                هؤحزتزیي ـ دفبع غیزػبهل الف( -6

 ّب ـ آراهص ٍ ثذٍى ّجَم لزسُ ّـ( پس                                        د( آهبدگی     

دٌّذ تب  ّبی غیزًظبهی کِ دضوي ٍ ػَاهل آى در جْت ایجبد تغییزات السم در یک جبهؼِ ٍ یب گزٍّی خبظ اًجبم هی ثِ کلیِ فؼبلیت -7

 ضَد. ثز آى جبهؼِ ٍ گزٍُ تسلظ یبثٌذ، جٌگ ًزم گفتِ هی

گزدد کِ ثب اغل هَضَع تفبٍت سیبدی دارد.  ضَد، ثلکِ ٍاقؼیبت ثِ غَرت دیگزی ثیبى هی ٍاقؼیبت هؼوَالً درٍؽ گفتِ ًوی در تحزیف -8

ضَد کِ  هی ی تفسیزا گزدد، ٍلی ثِ گًَِ ضَد ٍ گبّی جوالتی ثِ غَرتی کِ ثَدُ ثیبى هی گبّی کلوبتی ثِ هتي اضبفِ یب اس آى کن هی

  هخبلف هٌظَر گَیٌذُ یب ًَیسٌذُ هغلت است ٍ ثب اغل آى تفبٍت دارد.

 تزٍر ضخع ـ تزٍر ضخػیت -9

 هؤحزی دارًذ، هَرد تْبجن جسوی ٍ در تزٍر ضخع، افزاد هَجِّ، تَاًوٌذ ٍ ارسضوٌذ یک کطَر کِ در آگبّی ٍ پیطزفت جبهؼِ ًقص      

 ای. ّستِغْزی، ثْطتی، رجبیی، ثبٌّز، غیبدضیزاسی ٍ داًطوٌذاى گیزًذ. هبًٌذ: ضْیذاى ه فیشیکی قزار هی

 ّبی ثشرگ ٍ تأحیزگذار ثب استفبدُ اس درٍؽ، ضبیؼِ، تْوت ٍ تجلیغبت ًبرٍا. تخزیت ضخػیت     

اس  -4ری اخالقی ، ثٌذٍثب ( تزٍیج ثی3ی هلت ثب رّجزی ،  ( قغغ راثغ2ِ( ثذثیي کزدى هزدم ثِ اسالم ٍ ًظبم جوَْری اسالهی ، 1 -15

 ّبی دیٌی دٍر کزدى هزدم اس ارسش -6جذایی دیي اس سیبست ،  -5ثیي ثزدى استحکبم خبًَادُ ، 

 سبسی اقطبر هختلف جبهؼِ. ّبی غحیح ّوگبًی ٍ آهبدُ ارائِ آهَسش -11

 ( ریشش دیَار ٍ سقف4ّب ،  ( ضکستي ضیط3ِّب ٍ تبثلَّب ،  ( پزتبة ضذى چزاؽ2( سقَط اضیبء هبًٌذ: کوذ، ثَفِ ٍ کتبثخبًِ ، 1 -12

کطی آة، گبس ٍ سین ثزق  ّبی خزاة را تؼویز کٌین ـ اس لَلِ ّبی ثشرگ چست ثشًین ـ قفل تختِ ثِ دیَار هحکن ضَد ـ ثِ ضیطِ -13

 ّبی اٍلیِ در دستزس ثبضذ. ی کوک ًطبًی ٍ جؼجِ ل ًجبت هبًٌذ کپسَل آتصهغوئي ثبضین ـ ٍسبی

14-  
 هکبى غیز هٌبست هکبى هٌبست ًبم هحل

 کٌبر پٌجزُ کالس در چبرچَة ٍسظ سیز هیش گَضِ دیَار کالس

 کٌبر پٌجزُ گَضِ ی دیَار کٌبر قفسِ دٍر اس قفسِ سیزهیش آسهبیطگبُ

 کٌبر پٌجزُ گَضِ ی دیَار کٌبر قفسِ دٍر اس قفسِ ی کتبة سیز هیش کتبثخبًِ

 گَضِ ی دیَار راّزٍ
 

  کٌبر کوذ ٍ پٌجزُ چزاؽ ٍ گلذاى آٍیشاىسیز 
ّبی خغزًبک ٍ در حبل تخزیت فبغلِ  اس هکبى( 3رٍین.  ( ثِ فضبی ثبس هی2ضَین.  ( ثب احتیبط ٍ ثذٍى ػجلِ اس سبختوبى خبرج هی1 -15

 کٌین. ( اس تلفي استفبدُ ًوی4گیزین.  هی

 الف( غحیح          ة( غحیح              ج( غحیح -16

 هٌبست.  ضی ٍ پطتیجبًیّبی آهَس قزاری دٍرُفزاّن کزدى اهکبًبت ٍ تجْیشات هَرد ًیبس ٍ ثز -17

 


