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

 غایبيي هَجِ                       95-96  سال تحصيلی :             آهادگی دفاعی  درس : 
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    ادارُ سٌجص آهَزش ٍپرٍرش 

 ستِ ًباضيد در صَرتی کِ داًص آهَز هفَْم را رساًدُ باضد، ًورُ کاهل هٌظَر گردد.ّوکار گراهی : ضوي عرض خ

 ًوشُ(5/0ص) -2                                        ًوشُ(            5/0) ص_1

 (ًوشُ 5/0)  تثلیغات  "الف" -4                      ًوشُ (0/ 5 عولیات ثاهي االئوِ  ) "ب"-3

 ًوشُ(               5/0) دٍساى ساصًذگی -6                                (ًوش0ُ/ 5 ) ًجات ٍ اهذاد "ج" -5

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

 همه  ًسسهتي ٍ خهَاب تایهذ     -2هاًٌذ(تهِ دیهَاسهم ن نهًَذ   Lتواهی قفسِ ّای تلٌذ، کتاب خاًِ ،تَفِ ّا ،تاتلَّاٍ...تایذتا تست هٌاسة ) -1 -9

 کاتیٌهت ّها تهِ     -4آب گشم کي تِ ٍسیلِ ی تسوِ ای هخصَص تِ دیَاس هم ن نَد -3دٍس اص پٌجشُ ّا ، نیسِ ّا ٍ اجسام سقَط کٌٌذُ تانٌذ 

ٍ  انیای سقَ -5ٍسیلِ ی تست ّای هٌاسة تِ دیَاس هم ن نًَذ سٍی  آب هیهَُ گیهشی اص قثقهات تهاال     ط کٌٌذُ ٍ سٌگیي هاًٌذ چهش  گَنهت 

 ًوشُ( 5/0) رکش یک هَسد                          قفسِ،تِ قثقات پاییي هٌتق  نَد.

 ٍ ...( ) دیهي ، فشٌّهگ ،اعتقهادات     ّهای هعٌهَی  اهٌیت یعٌی دٍس تَدى اص خطشاتی کِ علیِ هٌافع ههادی )جاى،هها ، سهشصهیي ٍ...( ٍاسص      -10

 ًوشُ(1ها ٍجَد داسد.                      )   

 فعالیهت ّهای سهاصًذگی ٍ اههذاد سسهاًی      -4فعالیهت ّهای سیاسهی     -3فعالیت ّای فشٌّگهی ٍ ٌّهشی    -2فعالیت ّای علوی پژٍّسی  -ا -11

 ًوشُ ( 5/0فعالیت ّای ٍسصنی                ) رکش دٍ هَسد ّشکذام  -5 

   ٍ هشاقثههت اص آًههاى  ّهها تههِ پسههت جثْههِ دسهههاى هجشٍنههاى جٌههگ ٍ اًتقهها  آى -2سسههاًذى ٍسههای  ٍ ادٍات جٌگههی تههِ سصهٌههذگاى    -1 -12

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

 ًوشُ( 5/0) رکش دٍهَسد ّش کذام      ) دس صَست ًیاص(    نشکت دس ًثشد هستقین تا دنوي   - 6   اه اًات هَسد ًیاص سصهٌذگاى

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

الف( استفادُ ی هٌاسة اص عَاسض صهیي ٍ انذاث تأسیسات  دس هملی کِ تِ سَْلت قات  تسخیص ٍ هساّذُ ًثانذ. ب( عادی ٍ غیش هْن  -14

                                                                                                             ًوشُ(75/0) ّش هَسد        اسی ٍ .... ت جلَُ دادى تأسیسات تا کاسّایی هاًٌذ: جذٍ  تٌذی ، دسخ

 قی ٍ... ٍتِ ٍیژگی ّای نخصیتی افشاد هاًٌذ اعتقادات دیٌی، نجاعت، اعتواد تِ ًفس ، پایثٌذی تِ اسص  ّای اخال از یک طرف -15

     ًوشُ(2)      تِ هیضاى علن ٍ آگاّی اًساى ّا ٍ ًیض نٌاخت دٍستاى ٍ دنوٌاى ٍاقعی تستگی داسد.      ز طرف دیگر ا

                                                                                                                       

 ّوکار گراهی خستِ ًباضيد                                                                                        

 ج

 


