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 23/3/1401: تاریخ اهتحاى

 عصر15:30: ساعت اهتحاى

 
 ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش

 ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى هازًذراى
 راٌّوای تصحیح درس آهادگی دفاعی

 
 1401خرداد : ًَتت

 18: تعذاد سَاالت
 1: تعذاد صفحِ

 

 راهنمای تصحیح

 بارم  ردیف

 25/0 صحیح 1

 25/0 صحیح 2

 25/0  تْذیذ (الف 3

 25/0 اًقالب (ج 4

 25/0 تسیج (ب 5

 25/0 االئوِ ثاهي (ج 6

 25/0 خذا 7

 25/0 ایواى تِ خذا 8

 5/0 ( هَرد کافی است2رکر ) .      سَاری تیراًذازی، شٌا ٍ اسة 9

 5/0 ( هَرد کافی است2رکر ).       حضرت زیٌة– حضرت فاطوِ –حضرت خذیجِ  10

آى را  (عج)تریي هٌجی تشریت حضرت هْذی هکتثی کِ هستضعفیي عالن در آى گام ًْادًذ ٍ تا ًاتَدی کاهل ظلن ٍ اتصال تِ تسرگ 11
 .طی خَاٌّذ کرد

1 

 1 .تخویي هسافت در یک تعریف کلی تعییي فاصلِ تقریثی تیي دٍ ًقطِ است 12

 یاتی تا سایِ شاخص جْت- 3دار     یاتی تا ساعت عقرتِ جْت- 2یاتی تَسیلِ خَرشیذ      جْت- 1 13

 یاتی تا قثرّای هسلواًاى جْت- 6یاتی تا الًِ هَرچِ     جْت- 5یاتی تا تٌِ درختاى     جْت- 4

 ( هَرد کافی است4رکر )یاتی تا هحراب هساجذ  جْت- 7

2 

دّذ یا  ّای خَد تغییر هی دّذ یعٌی دشوي رّي ٍ فکر هردم کشَر ّذف را هطاتق خَاستِ جٌگ ًرم ًَع تفکر ٍ اًذیشِ را تغییر هی 14
 (ّاست صحٌِ رقاتت سثک زًذگی ٍ فرٌّگ)

1 

 75/0 ّوکاری- 3آهادگی       - 2آگاّی       - 1 15

 75/0 .شَد ّای پَستِ زهیٌایجاد هی لرزُ از آزاد شذى ًاگْاًی اًرشی اًثاشتِ شذُ در سٌگ زهیي 16

 5/1 ( هَرد کافی است3رکر ) سازی ٍ استحکاهات     هقاٍم- 6یاتی     هکاى- 5فریة    - 4پراکٌذگی    - 3اختفاء    - 2استتار    - 1 17

 اقتصاد- 5فرٌّگی        - 4اجتواعی        - 3اجتواعی        - 2سیاسی        -  1اًَاع جٌگ ًرم 18

 ( هَرد کافی است4رکر )علوی    - 7هحیطی      زیست- 6
1 

 12 هَفق تاشیذ 
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