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

 غایبيي هَجِ        95-96  سال تحصيلی :     (داٍطلبيي آزاد) آهادگی دفاعی  درس : 

 51/4/69     تاریخ امتحان

    ادارُ سٌجص آهَزش ٍپرٍرش 

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

 نمره(5/0)ص -3نمره(                5/0)غ -2نمره(                 5/0)ص-1 

 ًوسٍ 5/0(تثلیغات" )الف " -5ًوسٍ                5/0( عولیات ثاهي االئوَ" )ب "-4

 ًوسٍ(            5/0) دّزاى ظاشًدگی -7           (ًوسٍ  5/0)    (ًجات ّ اهداد" ) ج" -6

 ًوسٍ(5/0) جٌگ زّاًی -9ًوسٍ(                5/0)  جِاد اهام خویٌی)زٍ(  -8

 ًوسٍ( 55/0هْزدُسکدام دّشِید ًْاب صفْی ، شِید ظیدعلی اًدزشگْ ، شِید زجایی ّ......         )ذکس   -00

هما  ًسعااي ّ    -5هاًٌد(تاَ دیاْازهم ن شاًْد   Lٌاد، کاااب خاًاَ ،تْهاَ ُاا ،تاتلُْاّ...تایادتا تعا  هٌاظاة )        تواهی قفعَ ُاای تل  -0 -00

آب گاسم کاي تاَ ّظایلَ ی تعاوَ ای هبهاْی تاَ دیاْاز هم ان           -3خْاب تاید دّز اش پٌجسٍ ُا ، شیسَ ُاا ّ اجعاام ظا ْن کٌٌادٍ تاشاٌد     

ّ     -5 اان شااًْد کاتیٌاا  ُااا تااَ ّظاایلَ ی تعاا  ُااای هٌاظااة تااَ دیااْاز هم      -4شااْد               اشاایای ظاا ْن کٌٌاادٍ ّ ظااٌدیي هاًٌااد  ااس  گْشاا  

 ًوسٍ( 5/0هْزد یک  ذکس )             ث ات تاال زّی قفعَ،تَ طث ات پاییي هٌا   شْد.طآب هیٍْ گیسی اش 

 ًوسٍ( 55/0هْزدُسکدام تسای اظاااز اش ّظایلی هاًٌد: زًگ، تْز، شا  ّ تسگ دزخااى ّ... اظافادٍ هی شْد.      )ذکس دّ -05

اهٌی  یعٌی دّز تْدى اش خطساتی کَ علیاَ هٌااهم هاادی )جاى،هاار، ظاسشهیي ّ...( ّازشغ ُاای هعٌاْی) دیاي ، هسٌُاگ ،اعا اادات               -03

 (ًوس0ٍ  )                      .ّ ...( ها ّجْد دازد

اظا  کاَ دز پستاْ تهایست ّ ُْشایازی  اصا           « اش زُثاسی ایوااى تاَ خادا، ّ ادت هاسدم ّ پیاسّی       » ُواى زهص پیسّشی آى یعٌی :  -04

 (ًوس0ٍ )                       .               هی شْد

هعالیا  ُاای ظااشًدگی ّ اهاداد زظااًی       -4هعالی  ُاای ظیاظای    -3هسٌُدی ّ ٌُسی  هعالی  ُای -5هعالی  ُای علوی پژُّسی  -ا -05

 ( ًوسٍ 5/0ذکس دّ هْزد ُسکدام )           هعالی  ُای ّزششی       -5

 دزهاى هجسّ اى جٌگ ّ اًا ار آى ُا تَ پس  جثَِ ّ هساقث  اش آًاى   -5زظاًدى ّظای  ّ ادّات جٌدی تَ زشهٌدگاى  -06-0

تِیاَ ّ تادازد دازّ، لثااض ّ     -5زظااًدى آب ّ هاْاد اارایی تاَ زشهٌادگاى        -4خازج کسدى شِدا اش هٌط اَ ی ًثاسد تاَ پسا  جثِاَ        -3

 ًوسٍ( 5/0شسک  دز ًثسد هعا ین تا دشوي ) دز صْزت ًیاش(           ) ذکس دّهْزد ُس کدام  -6ایس اه اًات هْزد ًیاش زشهٌدگاى ظ

 (ًوس0ٍ ) ّظیلَ ای اظ  کَ یک زشهٌدٍ ی هداهم هیِي هی تْاًد آى زا  و  ًوْدٍ ّ دز صْزت ًیاش اش آى اظافادٍ ًواید.          -07

 ًوسٍ(0تسّز شبهی                            ) -5تسّز شبص  -0ًْع اظ :   تسّز تس دّ  -08

اگس کسْزی، کسْز دیداس زا تِدیاد تاَ  ولاَ ً ااهی کٌاد، دزایاي  الا  های گاْیین تِدیاد اش ًاْع ظاب  اظا  . اهاا اگاس ازشغ ُاا،                    -09

 ًوسٍ ( 5/0)                                        .تاّزُا ّ اعا ادات یک جاهعَ ُدف قساز گیسًد، هی گْیین تِدید اش ًْع ًسم اظ

 (ًوسٍ 5/0 )     هی شْد.  خْد گرشادی هسدم اشّ  ظلمسْزی  ت ْی  زّ یۀ،  گعاسغ اخالق جْاًوسداًَتاعث  - 50

 ای یاک ّجاة    گسهاي -4 اکوی  تس ازًّدزّد  -3جدا کسدى خْشظااى  اش کسْز  -5ظاقط کسدى ً ام جوِْزی اظالهی ایساى  -0 -50

 ًوسٍ( 5/0هْزد ُسکدام ظَ )ذکس                          .اش خاد هیِي هاى 

دز هملی کَ تَ ظِْل  قات  تسبیص ّ هسااُدٍ ًثاشاد. ب( عاادی ّ      تأظیعاتالف( اظافادٍ ی هٌاظة اش عْازض شهیي ّ ا داث  -55

 ًوسٍ(75/0ا ازی ّ ....                 ) ُس هْزد ایس هِن جلٍْ دادى تأظیعات تا کازُایی هاًٌد: جدّر تٌدی ، دزخ

تَ ّیژگی ُای شبهیای اهساد هاًٌد اعا ادات دیٌی، شجاع ، اعاواد تَ ًفط ، پایثٌدی تَ ازشغ ُاای اخالقای ّ...    اش یک طسف    -53

 (ًوس5ٍ)      تَ هیصاى علن ّ آگاُی اًعاى ُا ّ ًیص شٌاخ  دّظااى ّ دشوٌاى ّاقعی تعادی دازد.ش طسف دیدس ّا

 ّوکار گراهی خستِ ًباضيد                                                                                        
 ج

 


