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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

تَدى اص خطشاتی کِ ) ػلیِ هٌافغ هادی ( خاى ، هال ، سشصهیي  ٍ ) اسصش ّای هؼٌَی (، دیي ٍ فشٌّگ ٍ اػتقاد ها  یت : یؼٌی دٍس اهٌ 1

  ٍخَد داسد.
 اهٌیت صیستی هحیطی فشٌّگی، ٍ اختواػی سیاسی ، اهٌیت اقتصادی، اهٌیت اهٌیت ،ًظاهی اهٌیت

 رّي ٍ فکش صشف: ت تْاخن فشًگی - سشصهیي ٍ خاک تصشف ّذفتْاخن ًظاهی :  2

 ًاهحذٍد ٍ هذت تلٌذ تذسیدی،تْاخن فشٌّگی :  -  هحذٍد ٍ هذت کَتاُ هؼوَالً تْاخن هذتتْاخن  ًظاهی :  

 خزاب ٍ فشیثٌذُ تْاخن فشٌّگی : -  صذا ٍ سش پش ٍ اًگیض ًفشت ظاّشی ٔچْشُتْاخن ًظاهی :  

  هحثّت ٍ دٍستی اظْاستْاخن فشٌّگی :  - ًفشت ٍ دضوٌی اػالم خَد هؼشفی سٍشتْاخن ًظاهی :  

  سساًِ سایش ٍ سیٌوایی ّای فیلن ّا، هاَّاسُ هَاجتْاخن فشٌّگی :  - … ٍ هَضک تاًک، تَج، تْاخن اتضاستْاخن ًظاهی :  

  فشٍپاضی خاًَادُهخذس، هَاد ضیَع اخالقی، فساد تْاخن فشٌّگی:  …ٍ اقتصادی ّای صیاى اًساًی، تلفات تْاخن آثاستْاخن ًطاهی :  

تحَل ٍ دگشگوًَی سیاسوی، اختوواػی ضواه       اصطالحی، هؼٌای دس ٍ ضذى سٍ ٍ صیش دگشگًَی، تحَل، اًقالب: هؼٌی تِ لغت دس اًقالب 3

 ٍ اًقالب اسالهی  تا ساّکاسّای صیش هی تَاًین حفظ کٌین :هی ضَد. 

 خذا تِ یواىا  -

 هلی ٍحذت ٍ استقالل حفظ - 3سّثشی ٍ ٍالیت اص پطتیثاًی ٍ پیشٍصی - 

 ّٔوِ دس ایشاى اسالهی اًقالب ضذى قَی ٍ پیطشفت تشای خْادی اقذام ٍ اًقالتی ٔسٍحیِ حفظ -

 اًقالتی ًطاط ٍ سٍضي آیٌذُ تِ هیذا -

 آگاّی صیشت،ت -

 ایشاًی تِ خای سثک غشتی –تشٍیح سثک صًذگی اسالهی  -

دستَس تطکی   1358اّذاف دضوٌاى هی ضَد دس ّویي خْت اهام خویٌی دس سال حضَس اًساى ّای هَهي ٍ اًقالتی هاًغ تحقق  4

 هیلیًَی ) تسیح ( صادس کشد. 20استص 

تشٍیح فشٌّگ  ،کسة تداسب هٌْذسی ٍ صٌؼتی ،پیطشفت دس صٌایغ دفاػی کطَس ، اػتواد تِ ًفس ٍ خَدتاٍسی.تَلذ تفکش تسیدی - 5

 ًقص آفشیٌی هساخذ دس دفاع اص هیْي ،ایثاس ٍ ضْادت

پطتیثاًی دس خٌگ ) سساًذى آب ٍ هَاد غزایی تِ سصهٌذگاى (، تْذاضت ٍ دسهاى سصهٌذگاى، تْیِ ٍ تذاسک داسٍ،حضَس هستقین دس  6

 صحٌِ ًثشد، حوایت ایثاسگشاى

تَاى اًدام داد تا اص ٍاسد ضذى تلفات خاًیت خٌگی هی پذافٌذ غیشػاه  هدوَػِ اقذاهاتی است کِ تذٍى استفادُ اص تدْیضا 7  

ٍهْن خلَگیشی کشد، یا آًْا سا تِ حذاق  کاّص داد. تِ افشاد ٍ صیاى اقتصادی تِ هشاکض ٍ تأسیسات حیاتی  

هقاٍم ساصی ٍ استحکاهات –هکاى یاتی  –فشیة  –پشاکٌذگی  -استتاس  

 امضاء:    سمیرا صالح نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399 - 1400سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 آمادگي دفاعينام درس: 

 سمیرا صالحنام دبیر: 

 1399/ 10 /14 تاریخ امتحان:

 /ػصشصثح  10:00امتحان:ساعت 

 دقیقِ 40 مدت امتحان: 


