
 

 

 
 

 

 

 ( 22/0)هر مورد الف ( جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنیذ .

 ....... در خرهشْر تشکیل هی شَد.................... در عراق ٍ اتصال ...........ارًٍذ رٍد از بِ ّن پیَستي ...... -1

 کارٍى -دجلِ ٍ فرات 

 ....... هی ًاهٌذ..............در جٌگ ًرم کشَر ٍ جاهعِ ای کِ هَرد تْاجن قرار هی گیرد را .... -2

 جاهعِ ّذف

استفادُ از اًرشی الکترٍهغٌاطیسی با ّذف تشخیض ، بْرُ برداری ٍ اختالل در طیف الکترٍهغٌاطیسی  -3

 ............... ًاهیذُ هی شَد..........دشوي ٍ جلَگیری از اقذاهات هشابِ آًْا ...........

 جٌگ الکترًٍیک

 ............ است..............با ارزش تریي ًَع اقتذار ، اقتذار در حَزُ ...... -4

 فرٌّگ

 ..... گَیٌذ.....هسافتی کِ از جٌگ افسار اًتظار هیرٍد بِ دقت تیراًذازی کٌذ ٍهَجب تلفات ٍخسارت شَد را ... -5

 برد هفیذ

 . به سواالت زیر پاسخ دهیذ ب(  

 

 (1)آزادی خرهشْر با چِ عولیاتی بَد ٍ اهام )رُ( در ایي بارُ چِ فرهَدًذ؟ -6

 عولیات تیت الوقذط  ـ  اهام فشهْدًذ: خشهشِش سا خذا آصاد کشد.

 (1)ٌّگ لغت بِ چِ هعٌاست؟کلوِ بسیج در فر -7

 تَ هعٌای جِاد، آهادگی، قصذ ّ اسادٍ ّ آهادٍ عاختي ًیشُّای ًظاهی تشای جٌگ اعت.

 (1جٌگ ًرم را تَضیح دّیذ. ) -8

ش فُشگًَْ اقذام ًشم ، سّاًی ّ تثلیغات سعاًَ ای کهَ جاهعهَ ُهذا سا ًشهاًَ گشفتهَ ّ تهذّى اعهت ادٍ اص صّس تهَ اُهذا

 هی سعذ سا جٌگ ًشم گْیٌذ. 
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 (5/1))ًام حذیث هعرٍف ٍ هحتَای آى را رکر ًواییذ(پیاهبر )ص( در بازگشت از حجِ الَداع بِ هردم چِ فرهَدًذ؟  -9

 حذیث ثقلیي

گوشاٍ ًخْاُیذ شهذ ، ایهي " هي دّ چیض گشاًثِا سا ًضد شوا هی گزاسم اگش ایي دّ سا اص دعت ًذُیذ ، ُیچگاٍ  

 دّ چیض کتاب خذا ّ اُل تیت هي اعت."

 (1)عالین حیاتی چیست؟ -10

 عالین حیاتی شاهل تٌ ظ ، ًثض ، فشاسخْى ّ دسجَ حشاست تذى هی شْد.

 (1)هَثرتریي رٍش برای کٌترل خًَریسی خارجی چیست؟ -11

 آعیة دیذٍفشاس هغتقین هحل خًْشیضی ّ دس صْست اهکاى تاال ًگَ داشتي عضْ 

 ( 5/1)َّر چیست؟ ٍ علت بَجَد آهذى آى را بیاى کٌیذ. -12

یهشیي هاًذى آب تش سّی صهیي سا ُْس یا هاًذآب هی گْیٌذ. علت هاًهذى آب دس ایهي هحهیظ ، ً ْرًارهزیشی الیهَ ُهای ص

 خاک اعت. هاًٌذ ُْسالعظین دس خْصعتاى

 (5/1)سِ ًوًَِ از تَلیذات داخلی کِ هظْر اقتذار دفاعی هیْي عسیسهاى است را بٌَیسیذ. -13

 ـ تْلیذ اًْاع هْشک شِاب ، صیاد ّ...1

 ُای اهیذ ، طلْع ّ ...ـ رشتاب هاُْاسٍ 2 

 ـ تْلذ اًْاع صیشدسیایی3 

 ـ عاخت ًاّشکي ایشاًی هْعْم تَ "جواساى"4 

 ـ تْلیذ اًْاع عالح5 

 ـ عاخت ُْاریواُای جٌگٌذ6ٍ 

 ـ تْلیذ اًْاع ساداس ّ تی عین7 

 ـ عاُت رشّژٍ ُای عوشاًی هثل فشّدگاٍ ، عذ ، اعکلَ ّ ...8 

 (1)چِ زهاًی یک کشَر هی تَاًذ بِ اهٌیت پایذار برسذ؟ -14

ُشگاٍ کشْسی تتْاًذ اص ًظش داخلی ّ تیي الوللی تَ ُوَ تِذیذات ًظاهی، عیاعی، فشٌُگی، اقتصهادی ّ اجتوهاعی تها 

 تکیَ تش سضایت هشدم راعخ دُذ، تَ اهٌیت رایذاس سعیذٍ اعت. 

 

 

 موفق و سربلند باشید

 


