
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 02جمع بارم : 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 .کٌیذ هطخع را زیر جوالت ًادرستی ٍ درستی 1

 .کٌذ هی هقاتلِ هردهی ّای حرکت تراتر در ًرم ٍ سخت ّای ضیَُ تا جْاًی استکثار ٍ غْیًَیسن (1

 تَاًای تازٍی اسالهی جوَْری حکَهت دٍراى طَل در ٍ است خاظ هکاى ٍ زهاى تِ هٌحػر تسیج  (2

 .ّست ٍ تَدُ کطَر

 .است هسلح ًیرٍّای کل فرهاًذّی جوَْر رئیس اختیارات از یکی اساسی قاًَى 111 اغل 4 هادُ طثق (3

1.5 

 .کٌیذ تکویل هٌاسة کلوات تا را خالی جای 2

 .است …………………  هعٌای تِ لغت در اًقالب (1

 .است هْن خاک ٍ ………………… ًظاهی درتْاجن (2

 .استرحوت  ٍ.................................  آٍر پیام خذاًٍذ سَی از اسالم گراهی پیاهثر (3

 .تَد................................................ در تسیج ّای حواسِ اٍج (4

 ٍ اسالهی کطَرّای ترای اعتواد تِ ًفس ٍ..............................  ایجاد هقذس دفاع دٍراى ازدستاٍردّای یکی (5

 .تَد جْاى آزادُ هردم

 .است ّایص آرهاى ٍ ایراى اسالهی اًقالب حرکت ................... ٍ ........................  هراقة تسیج اکٌَى( 6

3.5 

 .دّیذ کَتاُ پاسخ زیر سؤاالت تِ 3

 چیست؟ کطَر اهٌیت حفظ در هْن عَاهل از یکی (1

 ؟چیست اقتذار ًَع تریي ارزش تا  (2

 هعٌاست؟ چِ تِ اًقالب ضٌاساى جاهعِ ًگاُ از  (3

 تَد؟ چِ جْاًی استکثار ٍ غْیًَیسن تَسط هقذس دفاع دٍراى ّای فتٌِ  (4

 فرهاًذّی کل قَا تر عْذُ کیست ؟ تر چِ اساسی است؟ (5

2.5 

 دّیذ. کاهل پاسخ زیر سؤاالت تِ 4

 تثریذ؟ ًام را ًرم جٌگ اّذاف تریي هْن (1

 کٌیذ؟ تعریف را ًرم جٌگ  (2

 ٍیژگی ّای تفکر تسیج را تٌَیسیذ؟ (3

 دالیل اداهِ جٌگ پس از فتح خرهطْر را تٌَیسیذ؟ (4

 هَرد(؟ 4سطَح هختلف اهٌیت را تٌَیسیذ ) (5

 کطَرّا چگًَِ تِ اهٌیت پایذار هیرسٌذ ؟ (6

 تسیج در لغت تِ چِ هعٌاست؟ (7
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 1از 1صفحه ی 

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

 هاکلیه رشته هند هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -99سال تحصیلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 مادگی دفاعیآنام درس: 

 27/12/1399 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 12:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 72مدت امتحان : 






