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 ساعت شروع : دهمپایه :

 دقیقه50مدت آزمون : مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک زاهدان کلیه رشته هارشته :

 11تعداد سواالت : دبیرستان دخترانه شاهد امام هادی )ع( نام ونام خانوادگی:

 2تعداد صفحات: 1400-1401آزمون نوبت دوم سال تحصیلی  شعبه کالس:

 بارم ســــــــــــــواالت                                                               ردیف

 جاهای خالی را پر کنید. 1

 مردمو مسئوالن  یامر با همکار نیکه ا دیسطح آن را ارتقاء بخش دی.......... همواره با..............به  یابیدست یبرا الف:

   شود. یمحقق م

      .است ضروری امری جهان در .........................کشور یک به ایران شدن تبدیل اسالمی، انقالب دوم گام در  ب:

و امامان بوده  امبریپ یو روش زندگ یاسالم یالگوهادوران دفاع مقدس براساس ...............................در  یزندگ سبک ج:

   . است

 .است روانی و روحی آمادگی بر........................ عوامل از آگاهی تیراندازی مهارت اصول ترین مهم از یکی د:

 
 
2 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید. 2

 باشد؟ی نم یماسال رانیا یدفاع یاستهایاز س ریز یها نهیاز گز کیکدام  الف:

 ییخودکفا-4منطقه                     یناامن-3                    یداخل دیتول-2استقالل            -1

 ؟اعزام کرد رانیبه ا یچند مستشار نظام کایآمرب: 

1- 45000                 2- 3500              3-4500                 4-35000 

 ؟شد لیتشک کدام ارگان رنظریزمستضعفین  واحد جیبس یریپس از فرمان شکل گ -ج

 رهبری -4ریاست جمهوری                    -3سپاه                     -2ارتش                       -1

 الزم در افراد معتقد به قانون و اهداف انقالب به منظور..... است؟ ییتوانا جادیا-د

 ارتقای امنیت  -4                    یمقاومت مردم-3                   و اموزشجذب -2          دفاع از کشور-1

 
 
 
 
1 

 از داخل پرانتز کلمه مناسب را انتخاب کنید. 3

 او گذشتند، می مین میادین از باید رزمنده نیروهای و بود تنگ وقت که حالی در 5 کربالی عملیات شب در الف:

 نیروهای معبر تا خوابید خاردار های سیم روی بر آسمانیان به سالم از پس و بست امتق شهادت عشق با را نماز آخرین

 حسینعلی عالی(-)مرحمت باالزادشود باز اسالم

 دوش فنگ(-)دست فنگ.شود می داده فرمان این تفنگ با سریع شدن جا جابه برای ب:

 زمین های هموار(-)زمین های مستورباشد کافی و وسیع دید میدان دارای که است زمینی ج:

)حوزه .میکنند را هدایت مردم رفتارهای جامعه، زندگی های به اولویت دهی جهت با رسانه ها در جنگ نرم د:

 حوزه اجتماعی(-فرهنگی

 اینکه  گردید تشکیل عربستان و آمریکا خصوص به استعماری کشورهای از برخی توسط که یی ها گروه این از یکی ه:

 انجام را شماری بی جنایات مقدس، اماکن به حمله و روستاها و شهرها نابودی و مردم وسیع کشتار با گروه

 داعش(-)تروریسمدادند
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سمه تعالیاب  



 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید؟ 4

 ارتقای و ضروری های فعالیت تداوم پذیری، آسیب کاهش ، بازدارندگی افزایش موجب که غیرمسلحانه اقدامات الف:

 را می نامند؟ شود می تهدیدها رابرب در ملی پایداری

 .شود می گفته )سوزی آتش مانند( انسانی فعالیت و )گاز مانند( ماده ،)زلزله مانند(پدیده یک به ب:

 بروز از پس بالفاصله دیده، آسیب شخص وضعیت شدن بدتر از یاجلوگیری جان نجات برای که است اقداماتی کلیه ج:

 .شود می انجام دیده، آموزش فرد یک توسط درمانی اکزمر به او رساندن از قبل و حادثه

 .گویند می ها سلول به کافی رسانی خون برای خون گردش دستگاه اختالل به د:

 سپاه، ارتش، دفاع، وزارت شامل مسلح نیروهای کلیه هدایت و فرماندهی گذاری، سیاست ستاد، این اصلی وظیفه ه:

 .است آنها به وابسته های سازمان و انتظامی نیروی
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  سواالت تشریحی 

 را بنویسید؟ دو موردچیست  زمین عوارض شناسایی از منظور 5
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 را نام ببرید ؟ تیراندازی در کشی ماشه انواع 6
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 اصول نگهبانی را تعریف کنید؟ 7

 

 

5/0 

 را بنویسید  نرم در حوزه سیاسی جنگ بیگانه های هرسان اصلی های برنامه زا یکی 8

 

75/0 

 سایبری چه کسانی هستند؟ نبرد میدان فعاالن 9
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 ایمنی و پیشگیری را تعریف کنید؟ 10
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 (دو موردرا بنویسید ؟) سوزی آتش زمان در ایمن خروج اصول 11
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 کلید سواالت

 

 

 

 1سوال 

 تأثیرگذار د:             رزم آوران ج:         پیشتاز الف :امنیت پایدار            ب:

 2سوال 

 1د:گزینه                   2ج: گزینه                     1ب: گزینه                3الف :گزینه 

 3سوال

 داعش ه:    حوزه اجتماعی د:            زمین های هموار ج:            دست فنگ ب:                   حسینعلی عالی الف:

 4سوال 

 مسلح های نیرو کل ستاد ه:     اولیه           د:شوک های کمک مخاطره              ج: غیرعامل           ب: پدافند الف:

 .بکشد یا کند دستگیر را او و کند نزدیک دشمن به را خود زمین عوارض از استفاده با )ب .کند حفظ رزم در را خود جان )الف :5سوال

 به دهند، می نشان دیگران را آنچه و دهد نشان دیگران به را نظر مورد نقاط یا دشمن )ت .کند درک را خود فرماندهان دستورات )پ

 .کند درک خوبی

 ییرارادغ کشی ماشه -ارادی  کشی ماشه :6سوال 

 شود می داده زیادی بهای آن به و است اهمیت دارای که اموری از حراست یا حفاظت به :7سوال 

 .است کشور سرنوشت در مردم آرای نداشتن تأثیر و نظام ناکارآمدی القای :8سوال

 نظامی و دولتی بخش -خالفکار های گروه -کار و کسب های بنگاه و ها شرکت -مستقل افراد :9سوال

 و ایمنی کند، جلوگیری زندگی در ها آسیب و حوادث وقوع از تواند می آنها مؤثر و موقع به کاربرد که هایی فعالیت مجموعه به :10سوال

 .شود می گفته پیشگیری

 مسیر ترین نزدیک از ، آتش موقعیت به توجه با .کنید حرکت سریع ولی ندوید، .کنید حفظ را خود خونسردی و آرامش :11سوال

 ای پارچه خروج هنگام .بروید پا و دست چهار یا نشسته خیز، سینه حالت به گرفتگی، دود صورت در .شوید خارج ایمن، خروجی

 پس  .بگیرید تماس )نشانی آتش( 125 با فرصت اولین در  .نکنید استفاده آسانسور از  .دهید قرار خود بینی و دهان برروی را مرطوب

 .کنید خودداری خطر، محل به ودور از خطر رفع تا مکان، از خروج از


