
 

 

 

تاسم  سؤاالت سديف

* سواالت پر کردنی  *

1 

 (5/0) .آغاص ضذُ تَد................ ٍ اص سال ......................... قیام تضسگ هشدم تا ايواى ايشاى تِ سّثشی  (الف

 (75/0) .است................ ٍ ................ ، ............... اًقالب دس لغت تِ هؼٌی  (ب

 (25/0) .هی گَيٌذ....................... ًاخت خْات چْاسگاًِ اصلی دس صهیي سا ش (ج

 (5/0) .تِ حساب هی آيٌذ................... ٍ ................. هْن تشيي گشٍُ ّذف دس خٌگ ًشم  (د

اب اسائِ اگش هشدم يک کطَس توام تالش خَد سا تکٌٌذ تا فشٌّگ ٍ سثک صًذگی خَد سا تا ضیَُ ای خز (ّـ

 (25/0) .دادُ اًذ................ دٌّذ ، قذست ًشم خَد سا 

 (25/0) .است....................... هَثش تشيي سٍضْای دفاع غیش ػاهل دس دًیا  اص (ٍ
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*  سواالت چهار گزینه ای* 

2 

 (25/0)ل است؟کذام يک اص اصَل پذافٌذ غیشػام هشتَط تِپٌْاى کشدى َّاپیوای خٌگی دس تًَل  (1-2

□ فشية ( د       □ استتاس( ج         □هکاى ياتی ( ب        □ اختفا( الف

 (25/0) .ضٌاختِ ضذُ است..................... هؼشٍف تشيي تْذيذ ّای ًشم دس فضای هداصی  (2-2

□ تْذيذ فشٌّگی ( د    □الف ٍ ب ( ج     □تثلیغات دضوٌاى ( ب      □هاَّاسُ ّا ( الف

دس ايي ًَع خٌگ ًشم دضوي تا استفادُ اص خزاتیت ّای سساًِ ای ، سثک صًذگی خَد سا تِ ػٌَاى الگَ  (3-2

 (25/0). هغشح هی کٌذ ٍ تاٍس ّا ٍ اسصش ّای فشٌّگی کطَس سا تضؼیف ٍ تغییش هی دّذ

 □ فشٌّگیخٌگ ًشم ( د    □ سیاسیخٌگ ًشم ( ج   □ خٌگ ًشم ػلوی( ب   □ خٌگ ًشم اختواػی( الف

75/0 

*  سواالت کوتاه جواب* 

3 

 (25/0)ّذف اص تْذيذ چیست؟ ( الف

 (25/0)تِ چِ سٍصی ًام گزاسی ضذُ است؟ 1358فشٍسديي  12( ب

 (5/0) .الصهِ حفظ ٍ اداهِ اًقالب ها چیست؟ دٍ هَسد تِ دلخَاُ تٌَيسیذ( ج

 

 (5/0) .اص ػالئن اهٌیت اقتصادی دٍ هَسد تٌَيسیذ( د

  (25/0)ًظام تِ چِ هٌظَسی دادُ هی ضَد؟ فشهاى اص ساست( ّـ

 

 (5/0) ًام تثشيذ استفادُ هی ضَد دس استتاسدٍ هَسد اص ٍسايلی کِ ( ٍ

  (5/0) .سا تکویل کٌیذ هقاتل هثلث ايوٌی( ص

 + ................... + .....................آهادگی = ايوٌی دس تشاتش صهیي لشصُ 

75/2 

اداهه در صفحه بعد 

باسمه تعالي      :ًام

:داٍعلة ضواسُ                                                    ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش                                                 : ًام خاًَادگی
 آهَصش ٍ پشٍسش استاى آرستايداى ضشقی اداسُ کل:اهتحاًی  ًُام حَص 

:آهَصضگاُ ًام                                                                                                                                                                                         
آذرشهر :منطقه                                                                                                                       
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 راه دور وداوطلببى آزاد/ دانش آهوزاى روزانه  نهن،پبيه  آهبدگی دفبعی  :سَاالت اهتحاًی دسس
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تاسم   تشریحی سؤاالتسديف  

4 

 (5/0) .اص اّذاف اخشای کالس ًظام خوغ دٍ هَسد تٌَيسیذ( الف

 (5/0) .اص تَصیِ ّای ايوٌی ٌّگام ٍقَع صلضلِ دٍ هَسد تٌَيسیذ( ب

 

 (1) .دٍ فايذُ هْن سػايت اصَل پذافٌذ غیشػاهل سا تٌَيسیذ( ج

 

 (1)قذست ًشم يؼٌی چِ؟( د

 (1) .ات ٍ اهذاد دٍ هَسد تٌَيسیذاص ٍظايف گشٍُ ًح( ّـ

 

4 

* سواالت اختیاری * 

الف 

. داًص آهَصاى ػضيض اص تیي سَاالت صيش فقظ تِ يک گشٍُ پاسخ دّیذ -

 (1)دس سادُ تشيي تؼشيف ، اهٌیت يؼٌی چِ؟( 1

 

 (1) .دس ايستادى چِ ًکاتی تايذ تِ عَس کاهل سػايت ضَد؟ دٍ هَسد تِ دلخَاُ تٌَيسیذ( 2

2 

ب 

 (25/0) .سا تش ػْذُ داضت........................ حاج قاسن سلیواًی فشهاًذّی ( سُ)پس اص سحلت اهام خویٌی ( 1

سا تطکیل دادًذ .............. لثٌاًی ّا تِ ياسی سپاُ قذس تِ فشهاًذّی حاج قاسن سلیواًی ، سپاُ قذستوٌذ ( 2

 (25/0) .ٍ اسشائیل اضغالگش سا تیشٍى اًذاختٌذ

 (5/0) .ديذُ تِ خْاى گطَد........... دس يکی اص سٍستاّای هحشٍم .......... ضْیذ حاج قاسن سلیواًی دس سال ( 3

 (1) .ًحَُ ضْادت حاج قاسن سلیواًی سا تِ اختصاس تَضیح دّیذ( 4

2 

 

: نهایی تجدیدنظر 2                                                                                                                               :                         اولـ  تصحیح   1    

  درصورت درخواست رسیدگی                                                                                                                                               با عدد        با حروف :نمره  

باعدد          باحروف  : نمره                                                                                                                                                                             

 

نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                 :خانوادگی  نام و نام
امضاء                                                                              امضاء                                                                             

نهن ي پبيه  1400خرداد هبه                             آهبدگی دفبعی : سئواالت اهتحبى هوبهنگ درس                         :                                                   نبم و نبم خبنوادگی      

  



 

 

 1400    ماه  خرداد  در   آمادگی دفاعی     :سواالت امتحانی درس (راهنمای تصحیح) ریز بارم
 

بارم سوال راهنمای تصحیح ردیف 

1 
 (25/0ّز هَرد )  تحَل ، دگزگًَی ٍ سیز ٍ رٍ ضدى( ب            1341 –( رُ)اهام خویٌی ( الف 

 (25/0ّز هَرد )  جَاًاى ٍ ًَجَاًاى( د                            (25/0) جْت یاتی (ج

( 25/0) استتار( ٍ                                 (25/0) افشایص( ّـ

5/2 

 75/0( 25/0) د( 2-3          (25/0)ج ( 2-2             (25/0) الف( 1-2 2

3 

 (25/0) رٍس جوَْری اسالهی( ب          (25/0) تز ّن سدى ضزایط هطلَب( الف

 (25/0ّز هَرد )  اهید تِ آیٌدُ رٍضي ٍ اًمالتی یا ّز کدام اس هَارد هزتَطِ –ایواى تِ خدا ( ج

 (25/0)تِ هٌظَر ًظن دادى صف یا صف ّای هتَلی( ّـ      (25/0ّز هَرد ) صادرات –تَلید اًثَُ ( د

( 25/0 ّز هَرد)  ّوکاری –آگاّی ( س                      (25/0ّز هَرد ) تَر –رًگ ( ٍ

75/2 

4 

 (25/0ّز هَرد ) ایجاد چاتکی ٍ چاالکی  –آهَسش صحیح سًدگی کزدى ( الف

هاًَر سلشلِ را حدالل دٍتار در سال در خاًِ ٍ  –تِ تَصیِ ّای ایوٌی دتیزاى ٍ ٍالدیي ػول کٌید ( ب

 (25/0ّز هَرد . ) هدرسِ اًجام دّید

 . ظ هزاکش ٍ تاسیسات هْن جاهؼِ هی ضَدلدرت دفاػی کطَر را افشایص هی دّد ٍ تاػث حف( 1( ج

ّز چِ تَاى ٍ لدرت دفاع ػاهل ٍ غیز ػاهل کطَر تیطتز تاضد احتوال تْاجن دضوٌاى کوتز هی ( 2

 (5/0ّز هَرد . ) ضَد

 (1)تَاًایی رسیدى تِ ّدف تا استفادُ اس جذاتیت ( د

( 5/0ّز هَرد ) ى هٌاسة تزای داًص آهَساى اسکاى ٍ تؼییي هکا –اهداد رساًی تِ هجزٍحاى ( ّـ

4 

( الف گروه اختیاری

ٍ ارسش ّای هؼٌَی ( جاى ، هال ، سزسهیي ) اهٌیت یؼٌی دٍر تَدى اس خطزاتی کِ ػلیِ هٌافغ هادی ( 1

 (1. )ها ٍجَد دارد... ( دیي ، فزٌّگ ، اػتمادات ٍ) 

( 5/0هَرد ّز ) ایجاد چاتکی ٍ چاالکی  –تدى آساد ٍ راست تاضد ( 2

2 

 

 

 
( ب گروه اختیاری

 (25/0ّز هَرد )کزهاى  – 1337( 3(              25/0)حشب اهلل  ( 2(             25/0)سپاُ لدس ( 1

آهزیکا هٌفَر تزیي دضوي تطزیت کیٌِ حاج لاسن را تِ دل گزفتِ تَد ، آًْا رٍ در رٍ ًویتَاًستٌد تا ( 4

ًزم کٌٌد ، تٌاتزایي دست تِ ػولیات ًاجَاًوزداًِ سدًد ٍ در یک  ایي پْلَاى جْاى اسالم دست ٍ پٌجِ

ضة تاریک در حالی کِ حاج لاسن سلیواًی تِ ػٌَاى  هْواى رسوی دٍلت ػزاق ٍارد فزٍدگاُ تغداد 

ضدُ تَد ، تؼد اس استمثال هماهات رسوی ، در حالی کِ سَار تز خَدرٍ اس فزٍدگاُ خارج هی ضد ، 

تِ هَضک ، هَرد ّدف لزار گزفتِ ٍ تِ ّوزاُ دٍست ٍ ّوزسم ّویطگی اش تَسط پْپاد ّای هسلح 

 (1.)اتَ هْدی الوٌْدس تِ فیض ػظوای ضْادت ًائل گزدید

2 

: هَفك تاضید

( ًظز ّوکاراى گزاهی در تصحیح اٍراق هحتزم هی تاضد) 

 

 

 

 


