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 .پبسخ هبی داده ضده پیطنهبدی است نظر همکبران گرامی، محترم می ببضد: نظر طراح 

 

 1 

بسمه تعبلی 

                اداره كل آموزش و پرورش استبن مبزندران
 پیام های آسمان درساستبنی  همبهنگ راهنمبی تصحیح سئواالت ارزضیببی 

  1401 نهم خرداد  دانص آموزان پبيه

 

 1401 /1/03 :تبريخ امتحبن     

 22:     تعداد سواالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5/0ظ          1

 5/0غ            2

 5/0ج              غالت ، دام ّا  ، سکِ ّا        3

 5/0ب        رّایی اس سزدرگوی ٍ تی ّذفی      4

 ًواس تاعل هی ضَد: کن کزدى سَْی ارکاى ًواس - 2هَاالت      : ضزط ٍضَ صحیح-  1 5

( 5/0ّز هَرد ).                           جلَگیزی اس آغاس جٌگ: فایذُ هْن آهادگی ٍهْارت ًظاهی - 3 

 5/0ستایص           6

  5/0ٍالیت فقیِ  7

 5/0.     تِ آب خالصی گفتِ هی ضَد کِ تا چیش دیگز آهیختِ ًطذُ  یا اس چیش گزفتِ ًطذُ تاضذ   8

تایذ تا هْزتاًی ٍتا تزخَرد خَب ، اٍرا -2تا دیذى یک گٌاُ رٍی خَد را تزگزداًین ٍتا فزد خغاکار تِ سزدی رفتار کٌین  -1 9

در تعضی هَارد تزای ایٌکِ ًاراحتی خَد را اس اًجام گٌاّی ًطاى دّین تایذ هحل را تزک کٌین - 3هتَجِ اضتثاّص کٌین 

 (5/0- یک هَرد  ).

 5/0 ایواى ٍ  عول        10

 5/0ٍاجة    ( هستحة       ب (الف 11

 5/1.   آگاُ تاضیذ کِ دلْا تٌْا تا یاد خذا آرام هی گیزد  . آًْا کساًی ّستٌذ کِ ایواى آٍردًذ ٍ دل ّایطاى تا یاد خذا آرام هی گیزد  12

    ( ًوزُ  1دٍ هَرد   ). فزسًذ صالحی کِ تزایص دعا هی کٌذ   -  علوی کِ اس خَد تِ یادگار گذاضتِ است    -   صذقِ جاریِ      13

ٍجَد یاراى تا ٍفایی کِ تا پای جاى در راُ اّذاف ٍآرهاى ّای اهام -2آهادگی هزدم جْاى تزای ّوزاّی تا قیام اهام -1 14

( 5/0ّز هَرد ).تایستٌذ 

 1.ٍلی تِ علت ًاداًی ، هایِ سیاى ٍضزر ضوا هی ضَد  15

اگز گزتِ سیاُ سز راُ کسی تاضذ تذ ضاًسی - تِ تختِ سدى تذ ضاًسی را اس اًساى دٍر هی کٌذ   -   ًحس است    13 عذد  16

 1.هْزُ فیزٍسُ ای رًگ اًساى را اس خغز ٍ تال حفظ هی کٌذ   .  -  را اس اًساى دٍر هی کٌذ  

 1.هثارسُ هسلحاًِ تا دضوٌاى اسالم    -  تالش ٍ کَضص        17

  1.گام اٍل تحزین یا هحاصزُ اقتصادی     گام  دٍم  جٌگ           18

  1.جَاب دادى تِ سالم غلغی کِ سالم تِ حساب ًوی آیذ یا اس رٍی توسخز اًجام هی ضَد ، ٍاجة ًیست  19

جشء چْار کطَر هَفق در ضثیِ ساسی - 3قذرت اٍل ًظاهی هٌغقِ - 2درصذ 90رضذ ًزخ تاسَادی  تِ حذٍد  -1 20

-5دٍهیي کطَر تزتز دًیا در تحقیقات هغش ًٍخاع ٍجش ء دُ کطَر دًیا اس ًظز پیًَذ اعضای تذى - 4حیَاًی 

( 5/0ّز هَرد  )رجَع ضَد تِ کتاب ....

( 5/0ّز هَرد ) جْاد دفاعی      ( جْاد اتتذایی     د (جْاد تا سزکطاى              ج(جْاد دفاعی         ب (الف 21

کارّای ًادرست ًٍاپسٌذ در جاهعِ رٍاج هی یاتذ ٍسضتی - 2هزدم ًسثت تِ سزًَضت دیگزاى تی تفاٍت هی ضًَذ -1 22

اًساى ّای فاسذ - 4تعالین ٍدستَرات دیي در هیاى هزدم فزاهَش هی ضَد -3اًجام تسیاری اس ایي کارّا اس تیي هی رٍد 

(  5/0چْار هَرد ّز هَرد  )رجَع ضَد تِ کتاب -....... 5تز هزدم هسلظ هی ضًَذ 
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