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 راهنمای تصحیح
 استان مرکزیکل آموزش وپرورش اداره  

 ...................  ریت/اداره آموزش وپرورشمدی

 اداره سنجش 

 هماهنگ استانی پایه نهم 

   دفاعیگی آمادنام درس : 

 03/1۴01/ 18     تاریخ : 

 ماه  خرداد صبحنوبت :  

 

1 

 

 بارم می باشد . سوال   18 و شاملگرامی سواالت در صفحه همکاران  ردیف 

 25/1 غ(ث  غ(ت  ص (پ  ص( ب  غ  (الف 1

 

 -5-2 (یاب ی جهتج )  -4-2 (یزاللهیمهرداد عزد )   -3-2 (نی چالف )  -2-2  (یفساد اخالقب )  -2-1 2

   (استتارب ) 

25/1 

راست   یچپ و پنجه پا یا پ - درجه 18۰ -ت سپاه قدس -پ نیامام حس -ب یفرهنگ  یاجتماع  -الف 3

  یادگآم -ث

75/1 

 25/0  یز یدفاع غر 4

  گرید یبه کشورها  یاز صدور انقالب اسالم یریجلوگ -2 یاسالم یساقط کردن نظام مقدس جمهور -1 5

 ر اروندرود  ب تی حاکم -4جدا کردن خوزستان از کشور  -3

5/0 

 25/0 ثاراهلل  41لشکر  6

ها هزار نفر از   ده  -3کرد  ران یرها را و ها و شه خانه -2و عراق را اشغال کرد  هی از سور  یشبخ  -1 کایآمر 7

 زار کردن مردم از اسالم واقعیبی-4گردن اسالم انداخترا بهکشت و همه  انهیطرز وحشرا به گناه یب مردم

75/0 

 25/0 جنوب   8

 75/0   یلکرسو ستاره ذات ا -2خرس بزرگ   این درا برا هفت ای یمالقه ها ایستاره دب اکبر  -بشمال   -الف 9

 75/0 شمال   -ب یمتر 5۰۰  -الف 1۰

 5/0  ( اجرا) نظام  (خبر) از جلو  11

 1   ینوشتار  یها رسانه -د یاجتماع  یها شبکه  -ج  شنیم یو ان لمیف -ب  یا انهیرا  یها یباز  -الف 12

 5/0   تیبه هدف با استفاده از جذاب دنیرس ییاست از توانا  ارتبعقدرت نرم  13

 5/0 ی و بازرگان یارز یاخالل در بازارها -3و   یخارج یکاالها ج یترو  -2گسترده و  غاتیبا تبل -1 14

هرچه توان و   -3شود  یمهم م ساتیباعث حفظ مراکز و تاس -2  ابدی یم شیکشور افزا دفاعی تقدر -1 15

   شود یتهاجم دشمنان کمتر م حتمالاشد ا ب شتریکشور ب رعاملیقدرت دفاع عامل و غ

5/0 

 شگاه یچند پاال ای( 2کنند و  یزندگ یمجتمع مسکون  کی در  دیکشور نبا  یا دانشمندان هسته ( 1 -فال 16

   میاز هم بساز  ادیبا فاصله ز و  را در چند شهر

 در نقاط مختلف  جنگی زاتیتجه  (ماکت)  کنصب نمون -ب

5/0 

 5/0 بعد از زلزله   -بقبل از زلزله  -الف 17

 ی اسامکنترل  -3ها  گروه  ر یسا  یضرور لیوسا هیه ت -2  یکز درمانمرا نیتر  کی نزدفهرست از  هیته -1 18

 کنترل تعداد دانش آموزان  -5مدرسه  طیمح  ی ساز منیا  -5 دانش آموزان و تعداد دانش آموزان

5/0 

  حیح صائب می باشد.« » نظر همکاران محترم در تص 
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