
 

                                                                                                                       آهادگی دفاػی ًْن هستوز ًیوِ اٍل هْزهاُ پاسخٌاهِ                                             ردیف           

 ًوزُ

 1 (5.5(اهٌیت)5.5سالهتی) 1

 پیذا اهکاى ساسًذگی کٌذ، هی پیذا ضکَفایی اقتصاد ،(5.5)کٌذ هی رضذ ػلن آیذ، هی ٍجَد اگز اهٌیت تَد ، پیطزفت تِ 2

 (5.5)کٌذ هی

1 

 1 (5.5...)ٍ خطزات طثیؼی ٍ سزها ٍ گزها ٍ حولِ حیَاًات در اهاى هاًذى اس ٍ(5.5)تاهیي اهٌیت خَد  تزاي 3

(5.5( دیَار)5.5قلؼِ اب تشرگ) 4  1 

 فزٌّگ ارسضوٌذ اسالهی کِ تزاي جلَگیزي اس گستزش (5.5)آهزیکاست گز ًَِ تارس آى ًظام سلطِوً 5

(5.5.)ٍ... تْذیذ هیکٌذ کطَرػشیشهاى را تِ حولِ ًظاهی، تحزین اقتصاديجْاى،در  

1 

دیي، فزٌّگ، )ارسش ّاي هؼٌَي  ...( ٍجاى، هال، سزسهیي ٍ)اهٌیت یؼٌی دٍر تَدى اس خطزاتی کِ ػلیِ هٌافغ هادي  6

 (5..5)ٍجَد ضزایط هطلَب تزاي تحقق اّذاف استٍ تؼزیف کاهل تز آى (5..5).ها ٍجَد دارد (اػتقادات ٍ ...

1 

ٍجَد -4 -استفادُ اس ًزدُ ٍ حفاظ تزاي پٌجزُ ّا -3 -ًصة دٍرتیي هذارتستِ – . -استفادُ اس درب ضذ سزقت -1 7

 یا ّز پاسخ صحیح دیگز ًوزُ(5.5)ّزکذام کپسَل اطفاء حزیق

2 

هَاد ضیویایی ٍ  -3 -ٍ اًتخاب پلیس هذرسِ اس تیي داًص آهَساىتؼیي  -. -در ٍرٍدي هذرسِ ًگْثاى قزار دّین. -1  8

 یا ّز پاسخ صحیح دیگزًوزُ(5.5)ّزکذام . ًصة دٍرتیي هذارتستِ -4. اضتؼال سا را داخل قفسِ ّاي قفل دار ًگِ داري کٌین

2 

هٌطأ اًساًی دارًذ کِ خَد دٍ ًَع است : تْذیذ  تزخی (1)تزخی اس تْذیذات طثیؼی ّستٌذ، هاًٌذ سلشلِ، سیل، تَفاى ٍ  9

 (1)سخت ٍ تْذیذ ًزم

2 

 1 (5.5.)تواهیت ارضی کطَر ها تجاٍس کٌذي تِ راحتی هی تَاًذ تِ ٍ دضو (5.5)اهٌیت کطَر ها اس تیي هی رٍد 15

 1 چْارهَرد(5..5)ّز کذام..حولِ قثایل ٍحطی ٍ -سزها ٍ گزهاي تیص اس حذ  - حولِ حیَاًات -خطک سالی  -قحطی  11

 (5..5)ّزکذامهحیطی، سایثزي، ػلوی ٍ ًظاهی اجتواػی، فزٌّگی، سیاسی، اقتصادي،سیست الف: 12

 (5.5ٍ فزٌّگی) (5.5)ب:ػلوی

3 

در تزاتز  (5..5)کزدى آًْا هٌظَر تسلین تِ(5..5)، افکار ٍ رفتار دیگزاى (5..5)تْذیذ تزاي تأثیز گذاضتي تزتاٍرّا 13

 (5..5.)است خَاست تْذیذکٌٌذگاى

1 

 (5.5)کطَري ، کطَر دیگز را تْذیذ تِ حولِ ي ًظاهی کٌذ ، تْذیذ اس ًَع سخت استاگز  :(5.5)تْذیذ سخت 14

 (5.5.)اگز ارسش ّا ، تاٍر ّا ٍ اػتقادات یک جاهؼِ ّذف قزار تگیزًذ ، تْذیذ اس ًَع ًزم است :(5.5)تْذیذ ًزم

2 

 25 جوغ ًوزات:                                                            ارسالى غالم سادُ                                        ضاد ٍ هَفق ٍ سزتلٌذ تاضیذ. 

 


