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پاسخ سواالت به شرح ذيل تقديم شما همكارمحترم مي گردد. ممكن است درتصحيح ورقه ها به پاسخ هايي صحيح ومنطقي به غير 

 از آنچه كه دراين راهنما آمده است برخورد نماييد. شما همكارمحترم مي توانيد به صالحديد، نمره الزم را درنظر بگيريد.

                 52/0) ص (    هر مورد   د    )غ (ج  )غ (    ب)ص(   الف    -1

   52/0(    هر مورد  3) د(    4) ج(        5)ب(       3)  الف   -5

 هي) مرضو  -(   همكاری – ي)آمادگ ه-ثاراهلل (   41)  د  -) دفاع (  ج -) رسانه (  ب  -عاشورا (   -)ع(   ني) امام حس الف - 3 

  52/0 يخال یدباغ (     هر جا اي يدچيحد

 2/0فريب                  ييهدف جز یبه سو يمنحرف كردن دشمن از هدف اصل  -4  

 2/0خبر                      با جمع    يهماهنگ یدر فرد برا يآمادگ جاديو ا يآگاه 

 زاتيرزمنده با تجه یشكل ظاهر یمسافت از رو نتخمي – یصد متر گانيمسافت با  نتخمي –مسافت با نقشه  نيتخم الف(-2

 نمره ( 52/0است. هر مورد  يمسافت با استفاده از نور و صدا  ) دو مورد كاف نتخمي –همراه 

و  اجتماعي خدمات – یفناور ويپژوهش و يعلم یها شرفتياز پ تحماي –و كوشا  يجوانان مومن و انقالب تيو ترب ميتعل ب(

) دو مورد از   ورزشي – يو سازندگ اقتصادی –و رسانه  یمجاز فضای – يتيو امن يدفاع  - یو هنر يفرهنگ  - ييزدا تيمحروم

 ( رهنم 2/0. هر مورد  ستيموارد ذكر شده كاف

 کيشود تاكت روزيدشمن در امان باشد و بر او پ بيتواند از خطر و آس يآن م یريرزمنده با به كارگ کيكه  ييها يبه دانستنج(

 نمره ( 1.  ) نديگو يم یانفراد

 نمره ( 2/0، شجاعت ، اعتماد به  ) ينيافراد مانند اعتقادات د يتيشخص یها يگ ژيطرف به و کيجنگ نرم از  یاثر گذار زانيم د(

 نمره (     2/0دارد.    )  يبستگ يانسانها و شناخت دوستان و دشمنان واقع يعلم و آگاه زانيبه م گريو از طرف د   نفس

 – كشور از خوزستان كردن جدا –كشورها  ريبه سا ياز صدور انقالب اسالم یرجلوگي – رانيا ياسالم یساقط كردن نظام جمهور ه(

 نمره ( 2/0بر اروند رود  ) دو مورد  هر مورد  تحاكمي

 ینابود یحزب اهلل در لبنان و كمک به آنها برا لتشكي  – ليمقابله با اسرائ یها برا ينيسپاه قدس كمک به فلسط يبا فرمانده -و

)  دو   يالوطن شيج یروهايبا كمک ن هيو در سور يحشدالشعب یروهايداعش در عراق با كمک ن يمبارزه با اسالم قالب  -  ليائاسر

 نمره ( 2/0 رداست . هر مو يمورد كاف

 ( 2/0. )ديآن از سر خود محافظت كن یها هيو ضمن گرفتن پا ديبرو زيم ريبه ز  -نمره (   2/0. )  ديرياز قفسه ها فاصله بگ -ز

 هر مورد دو)   جنگ در انسانها شدن كشته با جهان مردم عموم مخالفت – یفناور شرفتيپ  -جنگ سخت  یباال یها نهيهز -ح

 ( نمره 2/0 كدام
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 آموزش وپرورش خراسان شمالي اداره كل
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 نهمراهنماي تصحيح سؤاالت امتحان هماهنگ پايه 
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