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   (37صحیح )صفحه 

 ( 19غلط  )صفحه 

 ( 79صحیح ) صفحه 

 (19غلط  ) صفحه 

39/0 

39/0 

39/0 

39/0 
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  (93) صفحه شایعه   -کذب شهادت رسول ا... در جنگ احد خبر 

 (92) صفحه  تفرقه افکنی   - دامن زدن به اختالفات میان شیعه و سنی    

  (93) صفحه  تبلیغات   -   معرفی چهره ای خشن و ضدانسانی از اسالم  

 (97) صفحه  ترور   -به شهادت رساندن دانشمندان هسته ای     

39/0 

39/0 

39/0 

39/0 
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  (97اجرا )صفحه 

 ( 77() صفحه 39/0آمادگی +  آگاهی  )هرمورد 

 (97ترور شخصیت ) صفحه 

 (37) صفحه  (39/0) ذکر هر مورد  1271 –امام خمینی  

39/0 

9/0 

9/0 

9/0 
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  (32) صفحه  استتار -الف

 (33) صفحه  ادارات دولتی -ج

 (27ثامن االئمه) صفحه  -الف 

 (17) صفحه  امنیت -د 

39/0 

39/0 

39/0 

39/0 

 9/0 (37) صفحه  روانیجنگ ایجاد  9

 9/0 (37) صفحه (39/0) ذکر هر مورد  اختفا و فریب  3

 9/0 (90تهدید به گسترش تحریم اقتصادی ) صفحه  9

 9/0 (103( ) صفحه 39/0) ذکر هر مورد  مکانی دور از ساختمان ها ، تیرهای چراغ برق و وسایل خطرناک. 7

7 

به »در حالیکه  چرخانند یدرجه م 170بدن خود را  ، از سمت چپ است که در آن افراد تحت فرمان یحرکتعقب گرد 

 (70) صفحه درجه به سمت راست می چرخد. 70،بدن خود را ، افراد تحت فرمان در آنحرکتی است که « راست راست
9/0 
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از بین  –ترویج بی بندوباری اخالقی  -قطع رابطه ملت با رهبری -اسالمی بدبین کردن مردم به اسالم و نظام جمهوری

 (93( )صفحه39/0،هرکدامدو مورد)دور کردن مردم از ارزش های دینی. –جدایی دین از سیاست –بردن استحکام خانواده
9/0 
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مجموعه اقداماتی  ، عامل به مبارزه مستقیم با استفاده از تجهیزات جنگی می گویند در حالی که پدافندغیر عامل پدافند

 (33)صفحهبه حداقل رساند.وارد شدن تلفات جلوگیری یا آن راتا از جهیزات جنگی صورت می گیردتده ازکه بدون استفا
9/0 

 9/0 (71) صفحه  (39/0)هرمورد اقشار مختلف جامعه سازی آماده – یهمگان حیصح یارائه آموزش ها 13

12 

ترویج  -9کسب تجارب نظامی  -7پیشرفت در صنایع دفاعی کشور  -2تولد تفکر بسیجی  -3اعتماد به نفس  -1

 (73( ) صفحه 39/0نقش آفرینی مساجد در دفاع از میهن. )دو مورد هر کدام  -3فرهنگ ایثار و شهادت 
99/0 

 99/0 (11) صفحه  امنیت یعنی دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی و ارزش های معنوی ما وجود دارد. 17

19 

مشارکت  -2تربیت دانش آموزانی منطبق با الگوهای دینی.  -3آگاهی سیاسی دانش آموزان. تقویت اعتقادات دینی و-1

تقویت علمی دانش آموزان و تشکیل انجمن های علمی  -7و... نه های فرهنگی ، سیاسی، سازندگی دانش آموزان در زمی

 (21( )صفحه39/0هرکدام آموزش رشته های مختلف ورزشی و برگزاری اردوهای متنوع و بانشاط.)سه مورد -9و ادبی. 

99/0 
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اقبت از آنان درمان مجروحان جنگ و اننقال آنها به پشت جبهه و مر -3رساندن وسایل و ادوات جنگی به رزمندگان  -1

تهیه و تدارک دارو ،  -9رساندن آب و موادغذایی به رزمندگان  -7خارج کردن شهدا از منطقه نبرد به پشت جبهه  -2

    (39/0مورد هر مورد7)در صورت نیاز  شرکت در نبرد مستقیم با دشمن -3لباس و سایر امکانات مرود نیاز رزمندگان 

 (93) صفحه 
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 موفق و پیروز باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




