
 خدا نامبه 
 جمهوري اسالمي ايران

 تهران  ششاداره آموزش و پرورش منطقه  

  هیات امنايي شهادت هنرستان فني و حرفه اي 

 صبح 8::0ساعت امتحان:     ماه دي  نوبت امتحاني:   ش صندلي ش داوطلب:

  دقیقه08  وقت امتحان:  پايه و رشته :   نام پدر:  نام و نام خانوادگي:

 آمادگي دفاعيسئوال امتحان درس: 
 -خانم ها شريفي  نام دبیران:

 89/ 08تاريخ امتحان:      /  89-80سال تحصیلي:      رسولي

           برگ2 :تعداد برگ سئوال   

 .   "ادای امانت و راستگویی ، روزیتان را زیاد می کند " 

 امام موسی بن جعفر )ع(

 بارم ســـــواالت رديف

 

 

1

 نمره ( 1) در مجموع درجای خالی جواب صحیح را بنویسید . 

 

 . است ضروری و یکی از عوامل مهم در حفظ امنیت کشور ........................ حفاظت از

 

 

5./

/.5است ................... ......مطالعه تاریخچه دفاع مقدس و مناطق مورد بازدید از آداب سفر 2

 

1 

نمره ( 1) در مجموع  گزینه ی درست را انتخاب نموده و در مقابل آن عالمت بزنید .

 است ...... ...................با ارزش ترین نوع اقتدار ، اقتدار در حوزه 

  نظام  -د                   سیاست -ج                      فرهنگ -ب                    اقتصاد -الف 

5./

 کدام گزینه از تجربه های آموزنده دفاع مقدس است ؟2

                          ایستادگی در برابر دشمن -ج               تحریم شدید اقتصادی -ب             خود باوری -الف

    همه موارد -د

5./

 

1 

 

 

نمره ( 1) در مجموع  دهید .کوتاه به سواالت زیر پاسخ 

 ؟ از نگاه جامعه شناسان انقالب به چه معنا است

5./

/.5 . این سخن از کیست ؟ "فرهنگ یک جامعه اساس هویت آن جامعه است " 2

  2از   0صفحه: 



 بارم  ســـــواالت رديف

1 

 نمره ( 9) در مجموع  .تشریحی دهید به سواالت زیر پاسخ 

امنیت را تعریف کنید .
1 

2.5منابع اقتدار را نام ببرید .2

1.5دفاعی کشور را بنویسید .سه مورد از فناوری های پیشرفته 3

2مفهوم بسیج را بنویسید .4

1ایجاد گروه های تکفیری از جمله فتنه های چه کسانی است ؟5

1سبک زندگی رزم آوران دفاع مقدس بر چه اساسی بود ؟6

                  نمره عملی 8نمره تئوری و  12

                                                                       موفق باشید                                                                                                                                  

  2از 2صفحه: 

 0:89/     08تاريخ امتحان:        /        ، طراحي دوخت گرافیک ، حسابداري:   رشته        آمادگي دفاعي:  دنباله سئوال امتحان درس  

 




