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 باسوِ تؼالی

 آهادگی دفاػی ّطتنپزسص ٍ پاسخ درس 

 (جٌگ ًزم)

 

 بارُ هبارسُ چِ فزهَدُ است؟اهام خویٌی در -1

 ، ٔب ٞٓ ٞؼتیٓ.ٔب ٔی ٌٛییٓ تب ؿشن ٚ وفش ٞؼت، ٔجبسصٜ ٞؼت ٚ تب ٔجبسصٜ ٞؼت

 فزهایذ؟چِ هیهقام هؼظن رّبزی در رابطِ با جٌگ ًزم  -2

 .ٞب ٚ رٞٗ ٞبی ٔشدْٙی ایدبد تشدیذ دس دَ ؼخًٙ ٘شْ ی

 ؟ اردهؼایبی در پی دچِ جٌگ ّای ًظاهی یا جٌگ سخت  -3

 ٟٔبخٓ ػشثبصاٖ ثشای ٞٓ  تََّفبت ا٘ؼب٘ی ٘یشٚٞبی ٞٓ ثشای ػشثبصٖ ٔذافغ ٚ -ٞضیٙٝ ی صیبد

 چزا قذرت ّای ًظاهی دًیای اهزٍس تصوین گزفتٌذ تا اس راُ ّای دیگزی بِ دًبال تأهیي هٌافغ خَد باضٌذ؟  -4

 ٞضیٙٝ ٞبی ثبالی خًٙ ػخت، پیـشفت فّٙبٚسی، ٔخبِفت ػْٕٛ ٔشدْ خٟبٖ ثب وـتٝ ؿذٖ ا٘ؼبٖ ٞب دس خًٙ ٚ ...

 جٌگ ًزم بِ چِ جٌگی گفتِ هی ضَد؟  -5

-ه خبٔؼٝ ٚ یب ٌشٚٞی خبف ا٘دبْ ٔیثٝ وّّیٝ فؼبِیت ٞبی غیش٘ظبٔی وٝ دؿٕٗ ٚ ػٛأُ آٖ دس خٟت ایدبد تغییشات الصْ دس ی

 خبٔؼٝ ٚ ٌشٜٚ تؼّط یبثٙذ، خًٙ ٘شْ ٌفتٝ ٔی ؿٛد. دٞٙذ تب ثش آٖ

 ابشار دضوي در جٌگ سخت ٍ جٌگ ًزم چیست؟ -6

 دس خًٙ ػخت : تفًٙ ، تٛح ، تب٘ه ، ٞٛاپیٕب، ٔٛؿه ٚ ...

یٖٛ دس خًٙ ٘شْ :سػب٘ٝ )سٚص٘بٔٝ، ٔدّٝ، ػىغ، فیّٓ، وتبة، خضٜٚ ٚ ...( ؿجىٝ ٞبی اختٕبػی تّفٗ ٕٞشاٜ، ٔبٞٛاسٜ، ایٙتش٘ت، تّٛیض

 ٚ سادیٛ ٚ...

 ّذف دضوي در جٌگ ًزم چیست؟  -7

دس خًٙ ٘شْ ٘ٛع تفىش ٚ ا٘ذیـٝ سا تغییش ٔی دٞٙذ؛ یؼٙی دؿٕٗ رٞٗ ٚ فىش ٔشدْ وـٛس ٞذف سا طٛسی تغییش ٔی دٞذ وٝ آ٘بٖ 

 ٕٞبٖ چیضی سا ثخٛاٞٙذ وٝ دؿٕٗ ٔی خٛاٞذ.

 ضنل ّای هختلف جٌگ ًزم را ًام ببزیذ .  -8

 ٘ٝ ای ، ا٘مالة ٔخّٕی ٚ سٍ٘یخًٙ سٚا٘ی ، خًٙ سػب

 خطز ًامتزیي ضیَُ جٌگ ًزم مذام است؟ -9

 خًٙ سٚا٘ی

 جٌگ رٍاًی رٍهیاى در گذضتِ ػلیِ دضوٌاى چگًَِ بَد ؟  -11

سٚٔیبٖ والٜ خٛدٞب ٚ صسٜ ٞبی ثضسٌی سا ٔی ػبختٙذ وٝ چٙذثشاثش والٜ خٛد ٚ صسٜ ٔؼِٕٛی ثٛد. آٟ٘ب ٚلتی اص ٔٙطمٝ ای ػجٛس ٔی 

ایٗ تدٟیضات سا ثٝ ػٕذ دس ٔؼیش ثٝ خب ٔی ٌزاؿتٙذ، تب ِـىشیبٖ طشف ٔمبثُ تلٛس وٙٙذ وٝ ػشثبصاٖ آٟ٘ب غَٛ پیىش٘ذ ٚ وشد٘ذ؛ 

 لجُ اص خًٙ سٚحیٝ ٔجبسصٜ ٚ ٔمبٚٔت خٛد سا اص دػت ثذٞٙذ.

 جٌگ رٍاًی پیاهبز در جزیاى فتح هنِ چگًَِ بَد ؟  -11

تی ٔؼّٕب٘بٖ ثٝ ٘ضدیه ٔىٝ سػیذ٘ذ، سػَٛ ٌشأی اػالْ )ف( ثٝ یبسا٘ؾ دػتٛس دس صٔبٖ حشوت ػپبٞیبٖ اػالْ ثشای فتح ٔىٝ، ٚل

داد ٍٞٙبْ ؿت ثش ثبالی ثّٙذی ٞبی اطشاف ٔىٝ ثٝ كٛست پشاوٙذٜ آتؾ ٞبی صیبدی سٚؿٗ وٙٙذ تب ٞشوغ اص دٚس ٍ٘بٜ ٔی وٙذ، 
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جش ػجبع ثٗ ػجذإِطّت سا ثٝ داخُ ؿٟش تلٛس ٕ٘بیذ وٝ یه ػپبٜ چٙذ ٞضاس٘فشٜ ٔىٝ سا ٔحبكشٜ وشدٜ اػت. دس ٕٞیٗ حبَ، پیبٔ

ٔىٝ فشػتبد تب ثب دػٛت اص اثٛػفیبٖ ٚی سا ثٝ ٔحّی ثجشد وٝ ثتٛا٘ذ آٖ آتؾ ٞب سا تٕبؿب وٙذ. ٕٞیٗ وٝ اثٛػفیبٖ ٔـؼُ ٞبی فشٚصاٖ 

 فتح ؿذ. ثؼیبس صیبد سا ٔـبٞذٜ وشد، چبسٜ ای خض تؼّیٓ دس ثشاثش ػپبٜ اػالْ ٘ذیذ؛ دس ٘تیدٝ ٔىٝ ثذٖٚ خًٙ ٚ خٛ٘شیضی

 جٌگ رٍاًی هؼاٍیِ در جزیاى جٌگ صفیي چگًَِ بَد ؟  -12

دس خًٙ كفیٗ، ٚلتی ػپبٞیبٖ أبْ ػّی )ع( ثٝ فشٔب٘ذٞی ٔبِه اؿتش دس آػتب٘ٝ ؿىؼت دادٖ ِـىشیبٖ ٔؼبٚیٝ لشاس ٌشفتٙذ، 

ثب حیّٝ ٌشی ػٕش ٚػبف، لشآٖ ٞب ِـىشیبٖ ٔؼبٚیٝ ثٝ ٔٙظٛس ایدبد ؿه ٚ تشدیذ دس ػپبٞیبٖ أبْ ػّی )ع( ٚ ثشای فشاس اص ؿىؼت، 

سا ثش ػش ٘یضٜ لشاس داد٘ذ ٚ اػالْ وشد٘ذ وٝ ٔب ٕٞٝ ٔؼّٕب٘یٓ ٚ ثبیذ ثیٗ ٔب ٚ ؿٕب ایٗ لشآٖ حىٓ وٙذ. أبْ ػّی )ع( دس ٚاوٙؾ ثٝ ایٗ 

ٟ٘ب حیّٝ ٚ ٘یشٍ٘ی الذاْ ٔؼبٚیٝ ثٝ ػپبٞیبٖ خٛد دػتٛس ادأٝ خًٙ داد ٚ فشٔٛد دؿٕٙبٖ ؿٕب اػتمبدی ثٝ لشآٖ ٘ذاس٘ذ ٚ ایٗ ػُٕ آ

ثشای فشاس اص ؿىؼت اػت؛ أب ثخـی اص ػپبٞیبٖ أبْ ػّی )ع( ثٝ فشٔبٖ آٖ حضشت تٛخٝ ٘ىشد٘ذ ٚ دس ٔمبثُ أبْ ایؼتبد٘ذ. 

 ػشپیچی ایٗ ػذٜ دس ٔمبثُ فشٔبٖ أبْ ثبػث ؿذ وٝ ٔؼبٚیٝ ٚ ِـىشیب٘ؾ اص ؿىؼت حتٕی ٘دبت پیذا وٙٙذ.

 ِ بَد ؟ جٌگ رٍاًی صذام ػلیِ ایزاى چگًَ -13

ثٕجبساٖ ؿیٕیبیی سصٔٙذٌبٖ ٚ ٔٙبطك ٔشصی ، تٟذیذ ثٝ ثٕجبساٖ ؿیٕیبیی ؿٟشٞبی ثضسي ثشای ایدبد تشع ٚ ٚحـت دس ثیٗ ٔشدْ ٚ 

 تضؼیف سٚحیٝ ی آٖ ٞب

 ینی اس ًوًَِ ّای رٍضي جٌگ رٍاًی دضوي ػلیِ مطَر ها چیست؟  -14

شٜ أشیىب ٚ ؿٛسای ػبِی أٙیت ػبصٔبٖ ُّٔ ٔتّحذ ػّیٝ خٕٟٛسی تٟذیذ ثٝ ٌؼتشؽ تحشیٓ التلبدی ٚ ٔلٛثٝ ٞبی ٔختّف دس وٍٙ

 اػالٔی ایشاٖ.

 ًوًَِ ّایی اس جٌگ رٍاًی ػلیِ جوَْری اسالهی ایزاى را بیاى مٌیذ. -15

 ْ تحشیٓ ٞبی خذیذاػال -2 اػشائیُ ٚ آٔشیىب ٘ظبٔی حّٕٝ ٚ خًٙ اػالْ -1 

 دارد ؟هیشاى اثز گذاری جٌگ رٍاًی بِ چِ ػَاهلی بستگی  -16

 ػّٓ ٔیضاٖ ثٝ-2 اخاللی ٞبی اسصؽ ثٝ پبیجٙذی ٚ ٘فغ ثٝ اػتٕبد ؿدبػت، دیٙی، اػتمبدات ٔب٘ٙذ افشاد ؿخلیتی ٞبی ٚیظٌی ثٝ -1 

 ٚالؼی دؿٕٗ ٚ دٚػت ؿٙبخت ٚ ٞب ا٘ؼبٖ آٌبٞی ٚ

 رٍش ّای جٌگ رٍاًی را ًام ببزیذ ؟ -17

 تشٚس -5تفشلٝ افىٙی  -4تحشیف ٚالؼیبت  -3ؿبیؼٝ  -2تجّیغبت  -1

 تبلیؾ یا تبلیغات را تؼزیف مٌیذ .  -18

 ٔٙتمُ وشدٖ ٚ سػب٘ذٖ پیبْ ، افىبس ٚ ػمبیذ ثٝ دیٍشاٖ

 در تبلیغات سؼی هی ضَد اس چِ چیش ّایی بْزُ گیزی ًوایٌذ؟ٍ ًتیجِ آى چیست؟ -19

 ٚ خٛاػت اػبع ثش پیبْ ، ٌیش٘ذٜ ػّیمٝء ٚ فىش وٝ ؿٛد آساػتٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ثب ثٟشٜ ٌیشی اص وّٕبت ، تلبٚیش ، ، ٔٛػیمی ٚ ... پیبْ 

 ثٍیشد ؿىُ آٖ فشػتٙذٜ تٕبیُ

 چگًَِ هی تَاى تبلیغات ًادرست را خٌثی ًوَد؟ -21

 ٕٞب٘طٛس وٝ ٕٔىٗ اػت ثب تجّیغبت ؿبیؼٝ ٘بدسػتی پخؾ وشد ، ثٝ ٚػیّٝ تجّیغبت ٞٓ ٔی تٛاٖ آٖ سا خٙثی ٕ٘ٛد.

 فنار هزدم تأثیز بگذارًذ.چگًَِ مطَر ّای سزهایِ دار هی تَاًٌذ بز ا -21

 ثب اػتفبدٜ اص فٙبٚسی ٞبی سٚص ٚ ؿجىٝ ٞبی ٔبٞٛاسٜ ای ٚ وّیٝ أىب٘بت خٛد ثش فىش ٚ احؼبع ٔشدْ خٟبٖ تأثیش ٔی ٌزاس٘ذ.

 بزای استفادُ ًادرست اس تبلیغات تَسط مطَرّای قذرتوٌذ یل هثال بشًیذ.  -22
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فّؼطیٗ ثب تـىیُ ٌشٚٞه ٞبی تىفیشی یب حٕبیت اص ٌشٜٚ ٞبیی وٝ ثب ٘بْ أشٚصٜ أشیىب، لذست ٞبی ػّطٝ ٌش ٚ سطیٓ اؿغبٍِش 

اػالْ ٚ ٔؼّٕب٘بٖ دسوـٛسٞبی ٔختّف خٟبٖ دػت ثٝ ایدبد ٘ب أٙی ٚ خٙبیت ٔی ص٘ٙذ، ثٝ ٔؼشفی چٟشٜ ای خـٗ ٚ ضذا٘ؼب٘ی اص 

 اػالْ ٔی پشداص٘ذ.

 ضایؼِ چیست ؟ یل هثال بشًیذ. -23

 اػت وٝ دسػتی ٚ ٘بدسػتی آٖ ٔؼّْٛ ٘یؼت ٚ ػٕٛٔبً ٔٙجغ ٔطٕئٗ ٚ ٔـخلی ٞٓ ٘ذاسد . ثٝ ٔؼٙبی ا٘تـبس ٔطبِت ٚ اخجبسی

ؿبیؼٝ ؿٟبدت سػَٛ ٌشأی اػالْ )ف( دس خًٙ اُحذ وٝ تٛػط ٔـشوبٖ ٚ ثٝ ٔٙظٛس تضؼیف سٚحیٝ ٔؼّٕب٘بٖ پخؾ ؿذ؛ 

 دسكٛستی وٝ آٖ حضشت فمط ثٝ كٛست خضئی ٔدشٚح ؿذٜ ثٛد.

 ؼِ چِ حنوی دارد ؟ اس ًظز اخالقی ٍ دیٌی ضای -24

ؿبیؼٝ ٔدٕٛػٝ ای اص غیجت ، تٟٕت ، ا٘تـبس ٔطبِت غیش ٔطٕئٗ ٚ ...اػت وٝ ػىٛت دس ثشاثش آٖ ٚ ٔمبثّٝ ٘ىشدٖ ثب آٖ ٌٙبٜ 

ٔحؼٛة ٔی ؿٛد . دس دیٗ اػالْ ثٝ ٔؼّٕب٘بٖ تأویذ ؿذٜ دس أٛسی وٝ اطالع وبفی ٘ذاس٘ذ ، ثشسػی وٙٙذ ؛ صیشا چـٓ ، ٌٛؽ ، 

 بٖ دس پیـٍبٜ خذاٚ٘ذ ٔؼئَٛ ٞؼتٙذ .صثبٖ ٚ لّت ا٘ؼ

 راُ ّای هقابلِ ٍ جلَگیزی اس ضایؼِ پزامٌی مذاهٌذ؟  -25

اِٚیٗ وبس ایٙىٝ ثشسػی وٙیٓ ٔٙجغ خجش ودبػت ، آیب خجشی وٝ اػالْ ؿذٜ اػت اص فشدی ٔؼئَٛ ٚ ٔٛخٝ اػت یب ٘ٝ آیب خجش ٔٙتـش 

جش اص داخُ پخؾ ؿذٜ اػت . ثؼذ اص ایٗ وٝ ٔٙجغ خجش ٔـخق ؿذ ثب ٔطبِؼٝ ؿذٜ اص ٔٙبثغ خبسج اص ایشاٖ ٚ یب ثؼضبً دؿٕٙبٖ اػت یب خ

 ٚ پشع ٚ خٛ اص افشاد ٔطّغ ٚ كبحت ٘ظش كحت ٚ یب دسٚؽ ثٛدٖ آٖ سا ٔـخق ٔی وٙیٓ.

 تحزیف ٍاقؼیات یؼٌی چِ ؟ یل هثال بشًیذ. -26

 ص حك ثٝ ػٛی ثبطُ كٛست ٔی ٌیشد .ٔٙحشف وشدٖ خجشی اص ٔؼیش ٚ ٔٛضٛع اكّی خٛد وٝ ثٝ ٔٙظٛس ا٘حشاف ارٞبٖ ٔشدْ ا

ثب ٚخٛد آ٘ىٝ ٔمبٔبت وـٛس ٔب ثبسٞب اػالْ وشدٜ ا٘ذ وٝ ٞذف ؿبٖ اص پیـشفت دس فّٙبٚسی ٞؼتٝ ای، اػتفبدٜ كّح آٔیض اص آٖ ثشای 

ذ وٝ للذ ایشاٖ تبوٖٙٛ ٘تٛا٘ؼتٝ ثبثت وٙ» تِٛیذ ا٘شطی ٞؼتٝ ای اػت؛ ِٚی غشثی ٞب ثب ایٗ تفؼیشارٞبٖ ػٕٛٔی ٔشدْ خٟبٖ سا ،

ایشاٖ للذ اػتفبدٜ كّح آٔیض اص » ثٝ ػٕتی ػٛق ٔی دٞٙذ وٝ تلٛس ؿٛد ،« وٝ للذ « اػتفبدٜ كّح آٔیض اص فّٙبٚسی ٞؼتٝ ای داسد 

 «.ایشاٖ اص پیـشفت دس فٙبٚسی ٞؼتٝ ای، اػتفبدٜ غیش كّح آٔیض اص آٖ اػت». اص ایٗ ٚالؼیت وٝ « فٙبٚسی ٞؼتٝ ای داسد 

 چِ چیشی گفتِ ًوی ضَد؟ تَضیح دّیذ. در تحزیف ٍاقؼیات -27

دس تحشیف ٚالؼیبت ٔؼٕٛالً دسٚؽ ٌفتٝ ٕ٘ی ؿٛد ، ثّىٝ ٚالؼیبت ثٝ كٛست دیٍشی ثیبٖ ٔی ٌشدد وٝ ثب اكُ ٔٛضٛع تفبٚت 

 ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ٌشدد،ِٚی ٔی  صیبدی داسد.ٌبٞی وّٕبتی ثٝ ٔتٗ اضبفٝ یب اص آٖ وٓ ٔی ؿٛد ٚ ٌبٞی خٕالتی ثٝ كٛستی وٝ ثٛدٜ ثیبٖ

 .داسد تفبٚت آٖ اكُ ثب ٚ اػت ٔطّت ٘ٛیؼٙذٜ یب ٌٛیٙذٜ ٔٙظٛس ٔخبِف وٝ  ؿٛد ٔی تفؼیش

 تفزقِ افنٌی را تَضیح دّیذ . یل هثال بشًیذ. -28

دأٗ صدٖ ثٝ اختالفبت ٔٛخٛد دس یه یب چٙذ وـٛس وٝ ثٝ ٔٙظٛس ایدبد ثذثیٙی ٚ ثٝ ٚخٛد آٚسدٖ دسٌیشی ٚ اص ثیٗ ثشدٖ ٚحذت ٚ 

ٔؼٝ كٛست ٔی ٌیشد . دأٗ صدٖ ثٝ اختالفبت ٔیبٖ ؿیؼٝ ٚ ػٙی یب ایدبد ثذثیٙی ثیٗ ٔؼّٕب٘بٖ ٚ ػبیش ادیبٖ اِٟی یىپبسچٍی یه خب

 ٚ ٕٞچٙیٗ ٔطشح وشدٖ اختالفبت لٛٔی دس ثیٗ لٛٔیت ٞبی ٔختّف

 تزٍر چیست ؟ -29

آٖ ٞب ثٝ ٔٙظٛس تؼّیٓ دس ثشاثش تٟذیذ ٚ تالؽ ثشای ایدبد تشع ٚ ٚحـت دس یه ٌشٜٚ یب یه وـٛس ثشای تحت فـبس لشاس دادٖ 

 خٛاػتٝ ٞبی طشاحبٖ آٖ ٔی ثبؿذ .

 اًَاع تزٍر را ًام ببزیذ؟  -31
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 تشٚس ؿخلیت -تشٚس ؿخق

 تزٍر ضخص را تؼزیف مٌیذ .  -31

دس تشٚس ؿخق ، افشاد ٔٛخّٝ ، تٛإ٘ٙذ ٚ اسصؿٕٙذ یه وـٛس وٝ دس آٌبٞی ٚ پیـشفت خبٔؼٝ ٘مؾ ٔؤثشی داس٘ذ ، ٔٛسد تٟبخٓ 

 ٚ فیضیىی لشاس ٔی ٌیش٘ذ . ٔب٘ٙذ : ؿٟیذاٖ ٔطٟشی ، ثٟـتی ، سخبیی ، ثبٞٙش ، كیبد ؿیشاصی ٚ دا٘ـٕٙذاٖ ٞؼتٝ ای ٚ... خؼٕی

 تزٍر ضخصیت را تؼزیف مٌیذ .  -32

 تخشیت ؿخلیت ٞبی ثضسي ٚ تأثیشٌزاس ثب اػتفبدٜ اص دسٚؽ، ؿبیؼٝ، تٟٕت ٚتجّیغبت ٘بسٚا

 بز را تزٍر هی مزدًذ ؟ دضوٌاى پیاهبز چگًَِ ضخصیت پیاه -33

 ایـبٖ سا خبدٌٚش یب ٔدٖٙٛ ٔؼشفی ٔی وشد٘ذ.

 در سهاى ها چِ ضخصیت ّایی اس سَی دضوٌاى تزٍر ضخصیت ضذُ اًذ ؟  -34

 أبْ خٕیٙی ٚ ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی

 بزای تزٍر ضخصیت هسلواًاى ٍ دیي اسالم هثال بشًیذ .  -35

دس ثؼضی اص ثبصی ٞبی سایب٘ٝ ای ثشای  -ی فیّٓ یه یب چٙذ ٘فشٔؼّٕبٖ ٞؼتٙذدس ثؼضی اص فیّٓ ٞبی ػیٕٙبیی ، ؿخلیت ٞبی ٔٙف

« اهلل اوجش » پیشٚص ؿذٖ ثبیذ ثٝ ػٕت افشادی وٝ ٔؼّٕبٖ ٞؼتٙذ تیشا٘ذاصی ؿٛد ٚ ثشای ثٝ دػت آٚسدٖ أتیبص ثبیذ ثٝ ػٕت وؼی وٝ

 ٔی ٌٛیذ ؿّیه ؿٛد .

ٍ « یا هْذی»آهزینایی است مِ بایذ افزادی را مِ  در ینی اس باسی ّای رایاًِ ای، قْزهاى باسی فزدی -36

هی گَیٌذ، اس پای درآٍرد تا بِ هزاحل بؼذی بزسذ. بِ ًظز ضوا طزاحاى ایي باسی بِ دًبال چِ «اهلل امبز » 

 اّذافی ّستٌذ؟ 

وٙیذ ٚ ٔؼّٕب٘بٖ ػبُٔ آٖ ٞب ٔی خٛاٞٙذ ایٗ ٔطّت سا خب ثیب٘ذاص٘ذ وٝ اٌش ٔی خٛاٞیذ پیـشفت وٙیذ ثبیذ ثب ٔؼّٕب٘بٖ ٔجبسصٜ 

 ٔـىالت د٘یبی أشٚص ٞؼتٙذ.

 اّذاف ضبنِ ّای هاَّارُ ای فارسی سباى چیست ؟ -37

 یاػالٔ خٕٟٛسی ٘ظبْ ٚ اػالْ ثٝ ٔشدْ وشدٖ ثذثیٗ -1 

 سٞجشی ثب ّٔت ی ساثطٝ لطغ -2 

 اخاللی ثٙذٚثبسی ثی تشٚیح -3 

 خب٘ٛادٜ اػتحىبْ ثشدٖ ثیٗ اص -4 

 ػیبػت اص دیٗ خذایی -5 

 دٚس وشدٖ ٔشدْ اص اسصؽ ٞبی دیٙی -6

 راُ ّای هقابلِ با جٌگ رٍاًی دضوٌاى را بیاى مٌیذ .  -38

 ؿٙبخت دؿٕٗ ٚ سٚؽ ٞبی تجّیغبتی آٖ ٞب -1

 ٚحذت ٚ ٕٞذِی ثیـتش دس خبٔؼٝ ٚ اتحبد حَٛ ٔحٛس لبٖ٘ٛ اػبػی ٚ سٞجشی -2

 داؿتٗ اػتٕبد ثٝ ٘فغ ٚ سٚحیٝ ی دفبع اص اػتمبدات دیٙی -3

 وؼت اطالػبت ٚ اخجبس اص ٔشاوض خجش سػب٘ی ٔطٕئٗ ٚ خٛدی -4

 حضٛس دس ثش٘بٔٝ ٞبیی وٝ پیبْ ّٔت ایشاٖ سا ثٝ خٟب٘یبٖ ٔی سػب٘ذ ، ٔب٘ٙذ ؿشوت دس ساٞپیٕبیی -5

 دلت ٚ ٔشالجت دس استجبطبت ایٙتش٘تی -6
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 ثش٘بٔٝ سیضی ثشای اٚلبت -7

 فشاغت ٚ اػتفبدٜ ی ٔٙبػت اص آٖ

 ثب ٌشٜٚ ٞبی ٔـىٛن ٚ ٘ب ٔطٕئٗ .ٕٞىبسی ٘ىشدٖ  -8

 طزاحاى باسی ّای رایاًِ ای ضذ هسلواًاى چِ اّذافی دارًذ ؟  -39

 اص ثیٗ ثشدٖ اػالْ ٚ تخشیت ؿخلیت ٔؼّٕب٘بٖ

 سَاالت جا خالی

 اػتفبدٜ ٔی وشد٘ذ . تْاجن ًظاهیدس ٌزؿتٝ ثشای سػیذٖ ثٝ اٞذاف خٛد اص  مطَر ّای استؼوارگز -1

 ٔی ٌٛیٙذ . جٌگ سختٔی ، أشٚصٜ ثٝ خًٙ ٘ظب-2

 ٞؼتٙذ . رساًِ ّای جوؼیٟٔٓ تشیٗ اثضاس تأثیشٌزاسی دس خًٙ ٘شْ ، -3

 ٘ٛع خًٙ ٞب اػت . خطزًاك تزیيخًٙ سٚا٘ی -4

 تٛػط وـٛسٞب ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٔؤثشتشیٗ ؿیٜٛ ٞب اػتفبدٜ ٔی ؿٛد .جٌگ رٍاًی دس دٚساٖ وٙٛ٘ی -5

 ٕ٘ٛد. خٌثیٞٓ ٔی تٛاٖ آٖ سا  تبلیغاتسا پخؾ وشد، ثٝ ٚػیّٝ  ضایؼِ ًادرستیٕٞبٖ طٛسوٝ ٕٔىٗ اػت ثب تجّیغبت، -6

 تفبٚت صیبدی داسد .اصل خبز ٔؼٕٛالً ثب ضایؼِ -7

تفبٚت  اصل خبزثّىٝ ٚالؼیبت ثٝ كٛست دیٍشی ثیبٖ ٔی ؿٛد وٝ ثب  درٍؽ گفتِ ًوی ضَددس تحشیف ٚالؼیبت ٔؼٕٛالً -8

 صیبدی داسد .

 یه دػت ایـبٖ ثٝ ؿذت آػیت دیذ . 1361سال ؼظٓ سٞجشی دس یىی اص ٔؼبخذ تٟشاٖ دس دس خشیبٖ تشٚس ٔمبْ ٔ-9

 سا ٞذف لشاس ٔی دٞذ . ضخصیت هسلواًاىیب  دیي اسالمدس ٔٛاسدی ثٝ كٛست وّی  تزٍر ضخصیت-11

 


