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الف) گسینه درست را انتخاب کنیذ.
1

عولیات تیت الوقذس هَخة آزادی کذام ضْر ضذ ؟
الف)ضلوچِ 

2

3
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ب ) طالییِ

ج) هْراى

د ) َّیسُ

در چِ تاریخی ًیرٍّای تعثی تِ ایراى حولِ کردًذ ؟
الف) 26هرداد 1369

ب ) 31ضْریَر 1359

ج) 5آرر  1358

د )  15خرداد 1363

عَاهلی کِ تاعج حَادث غیرطثیعی هی ضَد ؟
الف)عاهل اًساًی ٍٍسیلِ ًقلیِ 
ج)خادُ 

ب)تَفاى ٍ سیل 
د) هَرد الف ٍ ج

ب) جاهای خالي را پر کنیذ.
1

اهٌیت عثارت است از دٍر تَدى از خطراتی کِ علیِ  .........................ٍ.................... ...ها ٍخَد دارد.

2

تطکیل تسیح هستضعفیي در سال ٍ ........................تِ دستَر .......................صادر ضذ.

3

در هٌطقِ طالعیِ عولیات  ..................... ٍ .....................اًدام ضذ کِ ضاّذ ضْا دت هرداى تسرگی چَى....................

2/75

ٍ ...........................تَد.
4

در خٌگ ًرم کطَر ٍ خاهعِ ای کِ هَرد تْاخن قرار هی گیرد ً..................................ام دارد.

5

تا ارزش تریي ًَع اقتذار ،اقتذار در حَزُ  ...............................است.

6

اًذازُ گیری تقریثی هسافت تیي دٍ ًقطِ را  .................................هیگَیٌذ.
ج) سواالت تشریحي

1

اهٌیت پایذار چِ زهاًی تذست هی آیذ؟

1

2

قطعٌاهِ  598در چِ تاریخی ٍ تا چِ ٍیژگی ّایی تصَیة ضذ؟

1

3

چْار هَرد از دستاٍرد ّای داخلی دفاع هقذس را ًام تثریذ.

1

4

خٌگ ًرم را تعریف کردُ ٍ دٍ راُ هقاتلِ تا آى را تٌَیسیذ.

1

5

خًَریسی خارخی چیست ٍ چگًَِ هی تَاى آى را کٌترل کرد؟

1

6

چْار هَرد از هْن تریي ٍیژگی ّای هفَْهی اقتذار را ًام تثریذ.

1

7

دٍ هَرد از ٍیژگی ّای فضای سایثری را ًام تثریذ.

8

خْت یاتی در ضة تِ چٌذ طریق اًدام هی ضَد؟ ًام تثریذ ٍ یک هَرد را تَضیح دّیذ.

1

9

در هَرد فرٍ ًطاًذى آتص خذٍل زیر را کاهل کٌیذ.

1
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ًام سری

خٌس هادُ سَختٌی

A

خاهذات

B

هایعات

C

گاز

D

الکتریسیتِ

هحتَی خاهَش کٌٌذُ

