
 ( رضَي ) استاى خراساى  ًْنّواٌّگ پایِ االت اهتحاى ؤراٌّواي تصحيح س

 95 خرداد هاُ صبح             94-95  سال تحصيلی :         )ٍیژُ داًص آهَزاى(آهادگی دفاعی  درس : 

    71/30/59   :امتحان تاریخ

    ادارُ سٌجص آهَزش ٍپرٍرش 

 يد در صَرتی کِ داًص آهَز هفَْم را رساًدُ باضد، ًورُ کاهل هٌظَر گردد.ّوکار گراهی : ضوي عرض خستِ ًباض

 ًوشُ(5/0)ؽ -2                 ًوشُ(              5/0) ظ -1 

 (ًوشُ 5/0ضایؼِ  )  "الف" -4                    ًوشُ (0/ 5 ػولیات ثاهي االئوِ  ) "ب"-3

 ًوشُ(                5/0)غیش ًظاهی  -6                                  (ًوش0ُ/ 5 آتص ًطاى ) "د" -5

 ًوشُ(5/0) تذسیجی -8ًوشُ(                          5/0)  جْاد اهام خویٌی )سُ(  -7

 ًوشُ( 5/0 هَسدس                        )رکش یک صیش هیض هحکن ، گَضۀ دیَاس داخلی ٍ چْاسچَب د -9

 ٍ ...(ٌَی ) دیي ، فشٌّگ ،اػتقادات تَدى اص خطشاتی کِ ػلیِ هٌافغ هادی )جاى،هال، سشصهیي ٍ...( ٍاسصش ّای هؼاهٌیت یؼٌی دٍس  -10

 ًوشُ(1ها ٍجَد داسد.       )   

دس  هطاسکت داًشص آهشَصاى   -  3تشتیت داًص آهَصاًی هٌطثق تا الگَّای دیٌی   -2تقَیت اػتقادات دیٌی ٍ آگاّی سیاسی داًص آهَصاى  -ا -11

آهشَصش سضشتِ ّشای     – 5تقَیت تَاى ػلوی داًص آهَصاى ٍ تطکیل اًجوي ّای ػلوشی ٍ ادتشی     -4صهیٌِ ّای فشٌّگی، سیاسی، ساصًذگی ٍ ... 

 ًوشُ ( 5/0) رکش دٍ هَسد ّشکذام  هختلف ٍسصضی ٍ تشگضاسی اسدٍّای هتٌَع ٍ تاًطاط    

 ٍ هشاقثت اص آًاى جٌگ ٍ اًتقال آى ّا تِ پطت جثِْدسهاى هجشٍحاى  -2سساًذى ٍسایل ٍ ادٍات جٌگی تِ سصهٌذگاى    -1 -12

تْیِ ٍ تذاسک داسٍ، لثاس ٍ   - 5سساًذى آب ٍ هَاد غزایی تِ سصهٌذگاى       -4خاسج کشدى ضْذا اص هٌطقِ ی ًثشد تِ پطت جثِْ       - 3  

 ًوشُ( 5/0ضشکت دس ًثشد هستقین تا دضوي  ) دس صَست ًیاص(          ) رکش دٍهَسد ّش کذام  - 6صهٌذگاى   سایش اهکاًات هَسد ًیاص س

 ًوشُ(1ٍسیلِ ای است کِ یک سصهٌذُ ی هذافغ هیْي هی تَاًذ آى سا حول ًوَدُ ٍ دس صَست ًیاص اص آى استفادُ ًوایذ.      )  -13

 ًوشُ(5/1ى یاتی                      ) هکا -5فشیة          -4استتاس     -1 -14

 تِ ٍیژگی ّای ضخصیتی افشاد هاًٌذ اػتقادات دیٌی، ضجاػت، اػتواد تِ ًفس ، پایثٌذی تِ اسصش ّای اخالقی ٍ...  از یک طرف -15

 وشُ(2ًتِ هیضاى ػلن ٍ آگاّی اًساى ّا ٍ ًیض ضٌاخت دٍستاى ٍ دضوٌاى ٍاقؼی تستگی داسد.        )ز طرف دیگر ا ٍ

 

      

 ّوکار گراهی خستِ ًباضيد                                                                                        

 ج

 


