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اداره کل آموزش و پرورش استان يسد

تاريخ امتحان 96/3/1:

اداره سنجش

درس :پيام های آسمان

تعداد صفحه �1 :

راهنماي تصحيح سواالت هماهنگ نهم

� ٍ �1آًبى پیَستِ ؛ ثب ضوب هی جٌگٌذ ؛ تب ضوب را از دیٌتبى ؛ ثرگرداًٌذ؛ اگر ثتَاًٌذ )1/25(.چٌبًچِ داًص آهَز هفَْم را ثیبى ًوَدُ ثبضذ ًورُ کبهل را دریبفت هی کٌذ)
 -2الف ) فقرا ؛ ثرٍتوٌذاى ة) اًذیطِ ٍرزی ٍ تفکر
/25
-3

/25

)1گسیٌِ ج

/25
)2گسیٌِ د

/25

ج) هؼػَهیي (ع)

/25

د) ضجیخَى فرٌّگی ()1/5
/25

/25

 )3گسیٌِ ة ()/75
/25

/25

 -4الف) تفکر در کتبة آسوبًی یب هراجؼِ ثِ سخي خذاًٍذ هتؼبل ( )/5
ة) هجبرزٓ هسلحبًِ ثب دضوٌبى اسالم ( )/5
ج) اػتقبد ثِ خذاًٍذ هتؼبل ()/5
د) اػتقبد ثِ قیبم ٍ ظَْر حضرت هْذی (ػج) )/5
ٍ) کسی است کِ ػیجْبی هرا ثِ هي ّذیِ دّذ( )/5
 -5الف) ظ( )/25

ة) ؽ ()/25

د) ظ ()/25

ج) ؽ ()/25

 -6یؼٌی خذاًٍذ از ّر ًقع ٍ ػیجی ؛ هٌسُ است )/5(.
 -7یبد ٍ رکر خذاًٍذ ؛ اًجبم ًیکیْب ٍ دٍری از گٌبّبى ؛ الگَ قرار دادى اًسبًْبی هَهي)/5( .
( رکر یک هَرد کبفی است)
 -8غجَر ثَدى ؛ خَش رفتبری ؛ ّوسبیِ داری ؛ ترٍیج کبرّبی ًیک ؛ خَد داری از آزار دیگراى ؛ گطبدُ رٍیی ؛
خیر خَاّی ٍ هْرثبًی ثب هَهٌبى  ( )/5( .رکر دٍ هَرد کبفی است)
 -9جْبد دفبػی ( )/25
 -10پیرٍزی در جٌگ ؛ ترسبًذى دضوي ٍ جلَ گیری از آغبز جٌگ ( )1

( رکر دٍ هَرد کبفی است )

 -11هٌفؼت رسبًذى ثِ توبم هردم یب هردم هستحق ()/25
 -12ثِ حبکن اسالهی یب هرجغ تقلیذ ( )/5
آضٌب کردى هردم ثب هؼبرف دیٌی ؛ دفبع از کطَر ّبی اسالهی؛ ترثیت داًطوٌذاى ػلَم دیٌی ؛ تألیف ٍ تَزیغ کتبثْبی دیٌی)1(.

(رکر دٍ هَرد کبفی است)

-13تسلین در ثراثر اهر خذاًٍذ ؛ استقبهت ٍ پبیذاری در راُ خذا ؛ هجبرزُ ثب ػقبیذ ثبطل ٍ خرافبت ()/5
(رکر یک هَرد کبفی است)
 -14پرّیس کبر ثَدى ؛ هحبفظت از دیي خَد ؛ رفتبر کردى ثر خالف َّای ًفس ؛ هطیغ دستَر خذاًٍذ ()/5
( رکر دٍ هَرد کبفی است)
 -15آثی کِ خبلع ًیست ٍ آى را از چیس دیگری گرفتِ اًذ هبًٌذ گالة ( )1
 -16ثبطل ضذى ٍضَ ؛ رٍی ثر گرداًذى از قجلِ ؛ خٌذیذى ثب غذای ثلٌذ( ( )1/5هَارد دیگر در غفحِ  77 ٍ 76کتبة )
 -17زیرا هَهٌبى ٍلّی یکذیگرًذ ،یؼٌی ّوذیگر را دٍست دارًذ ٍ ًسجت ثِ سرًَضت یکذیگر احسبس هسئَلیت
� هی کٌٌذ ٍ حَضجختی دیگر اًسبًْبثرایطبى ضبدی آٍر است� ��
 -18هردم ًسجت ثِ سرًَضت دیگراى ثی تفبٍت هی ضًَذ ؛ کبرّبی ًبدرست ٍ ًبپسٌذ در جبهؼِ رٍاج هی یبثذ ٍ زضتی اًجبم ثسیبری از ایي کبرّب از ثیي هی رٍد تب آًجب
کِ حتی ثرخی زضتیْب ثِ ػٌَاى کبر هؼرٍف ٍ خَة ضٌبختِ هی ضَد.
تؼبلین ٍ دستَرات دیي در هیبى هردم  ،فراهَش هی ضَد )1/5(.

(هَارد دیگر در غفحِ  112کتبة )

 -19پبداش هجبّذ در راُ خذا ()/5
 -20ػالقِ ّبی افراطی هَجت اضطراة ٍ پریطبًی خبطر هی ضَد ٍ آراهص زًذگی اًسبى را ثر ّن هی زًذ؛ زیرا فرد ّوَارُ ًگراى از دست دادى دٍست خَد یب دٍر
��� (رکر دٍ هَرد کبفی است)
�
�
ضذى از اٍست
 -21پبرُ ای از آتص ؛ ترسٌبک تر از ّر چیس ؛ ضوطیری زیجب اهّب زّر آلَد )1/5( .
 -22غحیح ًیست)/25( .
�

(ًظر ّوکبراى گراهی در تػحیح هحترم است)

