
 

 .ی الُی کار اي ي راٌ اي متًقف ي بستٍ وخًاَذ شذ ی ایه سالیان بًد، با رفته اي بٍ حًل ي قًٌ در َمٍ،  سردار سلیماویی  يقفٍ شُادت پاداش تالش بی
 «مقام معظم رهبری»

 ردیف  سوال بارم
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 ّای هٌاسة پز کٌیذ: را تا ػثارتجاّای خالی 

 ػلوی هی تاضٌذ . ..............................اس  ...................تزای پیادُ ساسی تزًاهِ ّای ضذ اهٌیتی خَد ًیاسهٌذ تِ کسة دضوٌاى -الف

 ي مقتذر ،یقً مسلح یريَایو بٍ ازیو خًد یارض تیتمام ي...................   ،   .............حفظ یبرا یديلت ي حکًمت َر -ب

 .دارد افتٍی سازمان

 می گًیىذ. ...................وفًر کىىذٌ را   افراد ٍ  .............................را یا اوٍیرا شبکٍ بٍ وفًر -ج
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 2  را تؼزیف کٌیذ؟هلی اهٌیت  5/0

 3 (مورد2) هٌاتغ اقتذار را ًام تثزیذ . 5/0

 4  ّای پذافٌذ غیزػاهل را تٌَیسیذ. هأهَریتیک هَرد اس  5/0

 5  فضای سایثز را تؼزیف کٌیذ؟ 5/0

 6 ایوٌی ٍ پیطگیزی را تؼزیف کٌیذ؟ 5/0

 7  مورد( 2) تَغیِ ّای ایوٌی ٍ پیطگیزی اسحَادث را ًام تثزیذ . 5/0

 8  هَرد را ًام تثزیذ 2ّای اٍلیِ  اس هْوتزیي اقذاهات کوک 5/0

 9  تؼزیف کٌیذ؟ضَک را  5/0
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 غحیح یا غلظ تَدى جوالت سیز را هطخع کٌیذ:

 ظ         ؽ                     ّای حیاتی کطَر ها ّستٌذ. ّای دیٌی ٍ هلّی، اس ارسش ارسش -الف

 ظ         ؽ                     کٌٌذ. پس اس پایاى خذهت سزتاسی، سزتاساى هذرک هؼتثز داًطگاّی دریافت هی -ب

 ظ         ؽ                   .سًٌذ ّای اقتػادی، دست تِ حولِ سایثزی هی ّای کسة ٍ کار تِ هٌظَر کسة هٌفؼت تٌگاُ -ج
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 ای سیز پاسخ دّیذ: تِ سَاالت چْار گشیٌِ

 اًذاسد؟ هیضَد کِ اهٌیت هلی کطَر ها را تِ خغز  ضاهل رفتارّا ٍ اػوالی هی -1

 تْذیذات فزٌّگی)د(       تْذیذات ًظاهی)ج(       سیاسیتْذیذات )ب(       تْذیذات اقتػادی)الف( 

 تاضذ؟ لقة کذام یک اس ضْذا هی« پذر هَضکی ایزاى» -2

 ضیزٍدیاکثز  )د( ضْیذ ػلی    )ج( ضْیذ ػثاس تاتایی      ضْیذ حسي عْزاًی هقذم )ب(     )الف( ضْیذ هػغفی چوزاى

 قاًَى اساسی، فزهاًذّی کل قَا تِ ػْذُ کیست؟ 110اغل  4عثق هادُ  -3

 رئیس ستاد کل ًیزٍّای هسلح)د(    ٍسیز دفاع   )ج(  رئیس جوَْر  )ب(    هقام هؼظن رّثزی)الف(  

 کٌٌذ؟ ًقاط اهي تزای پٌاُ گزفتي را تا چِ ػالهتی رٍی ًقطِ خغز هطخع هی -4

 )د( ضزتذر قزهش         سثش         )ج( تؼالٍُ سثش)الف( تؼالٍُ قزهش     )ب( ضزتذر 

 دٌّذ؟ هسیز فزار را در ًقطِ خغز سیل هٌغقِ تا چِ ػالهتی ًطاى هی -5

 سثش         )د( فلص آتی)الف( ضزتذر سرد     )ب( فلص قزهش          )ج( ضزتذر 
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 باسمٍ تعالی

 آهادگی دفاػی پاسخٌاهِ  ًام درس:

 ًام ٍ ًام خاًَادگی:

 دّن رضتِ:پایِ ٍ 

 2غفحِ: تؼذاد 

 29/2/400 تاریخ اهتحاى:

 دقیقِ 60هذت اهتحاى: 

  هزتَعِ:  دتیز

 يزارت آمًزش ي پريرش

 ادارٌ کل آمًزش ي پريرش آرربایجان شرقی

 کل ي مذیریت آمًزش ي پريرش ................ معايوت ادارٌ

 مرکس فرزاوگان بىاب



 ؟ًیستکذام گشیٌِ اس ػَاهل ایجاد آتص  -6

 )د( اکسیژى)ج( هادُ سَختٌی          اکسیذکزتي حزارت         )ب( دی)الف( 

2 

 فقظ تِ یکی اسسَاالت سیز تِ اختیا جَاب دّیذ .

 

 ،ّزچِ هی داًیذ تٌَیسیذ . حاج قاسن سلیواًی سپْثذدر هَرد ضْیذ -1

 اسلحِ کالضیٌکف چِ ًَع سالحی است ٍ ػلت ًاهگذاری ٍهحثَتیت آى چیست؟ -2
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 جمع بارم:                                                          با آرزيی مًفقیت                                                                       12تعذاد سًاالت:   12

 نمره با عدد    خاوًادگی ي امضاء دبیر وام ي وام

 نمره با حروف   

  تصحیح دبیر مربوطه 1تجدید نظر  2تجدید نظر 
 


