
                                                                تاسوِ تؼالی                                                                                         

 آهادگی دفاعی نهن نیوه اول ههرهاهسواالت اهتحانی 
شهرستاى هوزش و پرورش هدیریت آ

 خویر
 98/ 9/7  هورخه        شٌثِسه    تاریخ اهتحاى :  روز

 صثح  8  شروع : –دقیقه   66هدت اهتحاى :   هذرسِ شْیذ لشتغاًی پَر نام و نام خانوادگی :

 هی تَاًیذ اس پشت صفحِ تِ ػٌَاى پاسخٌاهِ استفادُ کٌیذ 88-89سال تحصیلی  کالس :

 

   "ّز کس خَد را تِ فقیزی تشًذ، فقیز هی شَد.قز. فتَز، اِفاقَي تَهَ "هی فزهایٌذ:    )ص( * پیاهثز ػظین الشاى اسالم

، هطلَبکِ  ، آًچٌاىٍ هؼٌَی خَد، هالی ػلویٍ تَاًوٌذی ّای هکاًات تایذ تِ اچٌیي تزداشت هی شَد کِ 

 .، تَجِ ًوَدهی تاشذ ٍ درخَر شایستِ

                                              شزح سَال                                                                                                                          ردیف           

 ًوزُ
 1 ؟ افلٌذ را ًام تثزیذغدٍ ًؼوتی کِ هزدم اس آى  ًؼوتاى هجَْلتاى الصّحة ٍ االهاىتا تَ جِ تِ حذیث  1

 1 هقام هؼظن رّثزی راجة اهٌیت چِ هی فزهایٌذ؟ 2

 1 چزا اًساى ّای ًخستیي غارّا را تزای سًذگی اًتخاب هی کزدًذ؟ 3

 جاّای خالی را تِ تزتیة کاهل کٌیذ 4

در ػصز کشاٍرسی هزدم یک رٍستا یا یک شْزدر...........سًذگی هیکزدًذ ٍ یا اطزاف شْز 

..........هی کشیذًذ...خَد  

1 

 1  ؟ًوًَِ ای اس تْذیذ کشَرّای استؼوارگز را ًام تثزیذ  5

 1 اهٌیت را تؼزیف کٌیذ. 6

 2 هَرد4تزای اهٌیت هٌاسل هسکًَی چِ راّکار  ّایی هٌاسة است؟ 7

 هَرد4یی هٌاسة است؟راّکارّاچِ  هذرسِ درایجاد اهٌیت تزای   8
 

2 

 2 اًَاع تْذیذ را ًام تثزیذٍیکی را تِ دلخَاُ تؼزیف کٌیذ 9

کشَر اس هزسّای آتی، خشکی ٍ َّایی کشَرهاى هزاقثت ًکٌٌذ ! چِ ح اگز رٍسی ًیزٍّای هسل 16

 اتفاقاتی را پیشثیٌی هی کٌیذ ؟

1 

 1 ؟خطزاتی جاهؼِ را تْذیذ هی کزدُ استدر گذشتِ ّای دٍر چِ  11

اهٌیت را تیشتز در  ًقش فزٌّگیاى کذام یک اس اتؼاد اتؼاد هختلف اهٌیت را تیاى کٌیذ؟ 12

 تز هی گیزد؟

3 

 1 ّذف اس تْذیذ چیست؟ 13

 2 تْذیذاتی کِ هٌشا اًساًی دارًذ راتا هثال تؼزیف کٌیذ.     14

 26 جوغ ًوزات:                                                            ارسالى غالم سادُ                                        شاد ٍ هَفق ٍ سزتلٌذ تاشیذ. 

 


