باسوِ تؼالی

ًام ًٍام خاًَادگی:
ًام پذر :
ًام درس  :آهادگی دفاػی
ًام کالس :دّن

تاریخ اهتحاى 1396/02/27 :
زهاى ضرٍع 8 :صبح

ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى یسد
ادارُ آهَزش ٍ پرٍرش ًاحیِ دٍ یسد
دبیرستاى پسراًِ ضاّذ(جؼفری ًؼیوی)
اهتحاًات ًَبت دٍم سال تحصیلی 95-96

هذت زهاى اهتحاى  50:دقیقِ
تؼذاد سؤال 18 :سَال

در  2صفحِ

سىاالت را بخىانیذ و با تىکل بر خذا و خطی خىش جىاب ها را بنىیسیذ

بارم

1

اهٌیت را تؼریف کٌیذ:

./5

2

تْذیذبِ دٍدستِ ،تْذیذٍ --------تْذیذ -----------تقسین هی ضَد .

0/5

3

اهام خویٌی (رُ)درتاریخ-------آررسال -------درجوغ تؼذادی از پاسذاراى فرهاى تطکیل بسیج هستضؼفیي را صادر کردًذ.

0/5

4

دالیل ادامه جنگ بعذاز فتح خرمشهر را بنىیسیذ (2مىرد)

1

5

دستاٍردّای اردٍی راّیاى ًَر را بٌَیسیذ ( .دٍهَرد)

0/5

6

جٌگ ًرم را از ًظر هقام هؼظن رّبری تؼریف کٌیذ:

1

7

دٍهَردازراّْای هقابلِ با جٌگ ًرم رابٌَیسیذ:

1

8

دفاع از چٌذ بخص تطکیل ضذُ است ؟ ًام بردُ یکی را تَضیح دّیذ :

1

9

فضای سایبری چیست ؟ تؼریف کردُ ٍهثالی بسًیذ :

0/5

10

خصَصیات حضرت زّرا (س)رابٌَیسیذ( :دٍهَرد)

0/5
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11

سازهاى اهل را چِ کساًی تاسیس کردًذ ؟

0/5

12

حسیي خرازی در کذام ػولیات بِ ضْادت رسیذ؟ ٍ چِ سوتی داضت ؟

0/5

13

با ارزش تریي ًَع اقتذار چیست ؟ ٍچرا؟

0/5

14

چِ ػاهلی باػث بازدارًذگی هتجاٍزاى بِ هیْي اسالهی ها هی باضذ؟

0/5

15

خاکریس را تؼریف کٌیذ :

0/5

16

باز ٍ بستِ کردى سالح بِ ػْذُ کیست ؟ ٍفایذُ ی آى را بٌَیسیذ :

17

سِ ػاهل برٍز تصادفات جادُ ای ------------ٍ--------------ٍ-------------است؟

0/75

18

ػالین حیاتی بذى را ًام ببریذ (3هَرد)

0/75

1

« موفق و سربلند باشید»

