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 ثبسوِ تعبلي

 اداره کل آموزش وپرورش استان کردستان                                                              

 11/3/1318:   تبریخ اهتحبى(                                     ادارُ سٌجص)                                                                                   

 نهم متوسطه اول: پبیِ                       پیام آسمانی : راٌّوبی تصحیح  سؤاالت اهتحبى ّوبٌّگ استبًي درس            

    1318خرداد ماه سال : ًَثت

      بارم راهنمای تصحیح ردیف     

دضوي   تا با این کار   اسثِای ّرزیذًٍ یرًّاز قبیل .با آنيا آماده کنید  هقاتلَدارید برای  تْاىًىر چو در 1

 (نمره دارد52/0ىرمٌرد ).تترساًیذخدا دشمن خٌد  را 
5/1 

توبم   کلوبت ثیت دٍم )ثزی اس رًج ٍ گذاسی ;تسجیح      25/0( توبم کلوبت ثیت اٍل صحیح هي ثبضذ)تَحکیوي ;حوذ 2

 25/0(صحیح هي ثبضذ
5/0 

 5/1 5/0غلط -ج               5/0   صحیح-ة           5/0غلط  -الف   3

 5/1 /5تزٍرٍثوت گذاری-الف-3        5/0اال ثذکز اهلل تطوئي القلَة  -ج-2      5/0تَثِ پذیز ثَدى -ج-1 4

 5/1 5/0جْبد اثتذایي-ة                           5/0ضجیخَى فزٌّگي     ،    0/ 5جٌگ -الف 5

استقبهت ٍ پبیذاری در -2تسلین در ثزاثز اهز خذا    -1  .اختیبری است هَرد2ٍ اًتخبة  ًوزُ دارد 25/0ّز هَردصحیح   6

 هجبرسُ ثب عقبیذ ثبطل ٍ خزافي-3راُ خذا
5/   

ًذاضتي تَقع -2پزّیش اس گفتي توبهي اسزار ثِ دٍست -ا.اختیبری است هَرد2ًوزُ دارد ٍ اًتخبة  5/0ّزهَردصحیح  7

 ِ افزاطيپزّیش اسعالق-3ثي جباس دٍست 
1 

 1         5/0ٍلي ثِ علت ًبداًي ، هبیِ ی سیبى ٍ ضزر ضوب هي ضَد    0/ 5سیزا اٍ هي خَاّذ کِ ثِ ًفع ضوب قذهي ثزدارد  8

 1 چیشی جش ًبثَدی ثبٍرّبی دیٌي هزدم0/5 ٍ دٍر کزدى آًْب اس اسالم ًیست.0/5 9

 1 5/0ثبسداضتي ّن اس کبر ًبپسٌذ;ًْي اس هٌکز        5/0 تَصیِ یکزیگز ثِ کبر خیز ٍ پسٌذیذُ   ;اهز ثِ هعزٍف  10

-2کبر ًبدرست در جبهعِ رٍاج هي یبثذ -  1ًوز5/0ُّزکذام .اختیبری است هَرد3ّز کذام اس هَارد سیز صحیح  ٍ اًتخبة  11

 .ضَدتعبلین ٍ دستَرات دیي در هیبى هزدم فزاهَش هي -3.هزدم ًسجت ثِ سزًَضت ّوذیگز ثي تفبٍت هي ضًَذ

5/1 

  پبسخٌبهِ سَاالت ٍیژُ اّل تسٌي 

 5/1 /5صذقَ جاریَ   -ج                5/0هکرٍّ-ب         5/0  تیون-الف  1

 5/1 5/0غلط  -ج                 5/0غلط -ب        5/0صحیح -الف 2

                                     5/0  زکات-ب-2                   5/0هراعات ترتیة –ب-1  3

1 

 5/0 25/0سالم دّم ًواز  =از هستحثات ًواز                25/0ًواز خْاًذى در حوام    =از هکرُّات ًواز  4

 1 /5ّجْد ضْرای دٍ ًفری اطرافص    -  5/0درّى پاک ّ تقْا ّ حساسیتی کَ تر عذالت داضت -1 5

ًظن ّ اهٌیت را رعایت ّ آًِا را  -2.  از حکْهت اطاعت کٌٌذ-1  5/0اًتخاب ُر کذام از هْارد اختیاری است ُّرهْرد 6

 .در کارُای خیر تا حکْهت دست تعاّى تذٌُذ -3. ترُن ًسًٌذ 

 

1 

گٌذم ،جْ ،خرها ّ اًگْر    :هحصْالت زراعی ّ هیٍْ ُا-ًورٍ    الف0/ 5اًتخاب ُر کذام از هْارد اختیاری است ُّرهْرد 7

 چیسُای هْرد خریذ ّ فرّش:دارائی ُای تجاری -طال ،ًقرٍ ّ یا پْل    د:ًقذیٌَ ُا  -گْسفٌذ     جضتر ،گاّ ّ : دام ُا -ب
1 

   

                                                                                                                                          
 

 

 



 ثبسوِ تعبلي

 اداره کل آموزش وپرورش استان کردستان                                                     

 11/3/1318:  تبریخ اهتحبى (                                     ادارُ سٌجص)                                                                          

 نهم متوسطه اول: پبیِ                   پیام آسمانی : هتحبى ّوبٌّگ استبًي درسراٌّوبی تصحیح  سؤاالت ا

    1318خرداد ماه سال : ًَثت

      بارم راهنمای تصحیح ردیف     

  عپبسخٌبهِ سَاالت ٍیژُ اّل تطی 

 

 

1 
 

 2 5/0یت فقیِ  ٍال -ج                  5/0ًعوت ّب– 5/0ضکز گشاری -ة              5/0تیون -الف
 

  

2 
 

 5/1  5/0صحیح -ج            5/0غلط -ة             5/0صحیح-الف

 

3 
 

 1                             5/0ّزسِ   هَرد-د-2               5/0 هضبف ثَدى آة ٍضَ-ج-1

 

4 

 
 

 .  ًوزُ دارد  5/0کذام اس ٍیژگي ّباختیبری است ٍ ّز هَرد اًتخبة ّز 

 ...ى  ،خَش رفتبری،ّوسبیِ داری ، تزٍیج کبرّبی ًیک ،صجَر ثَد

 

 

1 

 

5 
 

 1 5/0قزض-2     5/0ٍقف -1 

 

 
6 

: دام ّب-2گٌذم ،جَ ،خزهب ٍ کطوص      : غالت -ًوزُ    5/0اًتخبة ّز کذام اس ایي هَارد اختیبری است ٍ ثزای ّز هَرد 

 طال ٍ ًقزُ:سکِ ّب-3ضتز،گبٍ ٍ گَسفٌذ        

  

1 

 20 :ثبرمجوع  
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