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 اداره سنجش آهوزش وپرورش

 پاسخنامه ردیف

 5/1   ضفای دل ٍ سحوت الْی تش اّل ایواى است .  لطعا لشآى سا تشای پٌذ آهَصی آساى کشدُ این .  تشیي ساُ ّاست ّذایت هی کٌذ .تِ ساّی کِ استَاس  1

 5/0       دسست -5                       5/0    ًادسست -4                      5/0    گضیٌِ ج -3                   5/0    گضیٌِ د -2 

     5/0دٍسی اص گٌاّاى     -7                5/0    جٌگ ًشم -6 

اسد تٌاتش ایي پاداش ّوِ خذاًٍذ تش ّوِ چیض آگاُ است . اٍ اص آًچِ دس للة ها هی گزسد  تا خثش است . ّیچ چیض آضکاس ٍ هخفی ای ًیست هگش آًکِ خذا تِ آى علن د –تلِ  8
 1         اًفاق ّای ضثاًِ ٍ پٌْاًی ها ًضد خذا هحفَظ است .

 ژگی پیاهثشاى دس هثاسصُ تا عمایذ تاطل الگَ هی گیشد ٍ تِ سَال پاسخ هی دّذ : تا تَجِ تِ هفَْهی تَدى سَال داًص آهَصاى اص ٍی 9
تلکِ تا آٍسدى دالیل هحکن، کساًی کِ تِ دًثال عمایذ تاطل هی سًٍذ سا تِ اًذیطِ ٍسصی ٍ تفکش تطَیك  (5/0)ًِ تٌْا خَد تِ دًثال عمایذ تاطل ٍ خشافی ًوی سٍم 

        (5/0)    اص خشافات، اص دستَسات خذا اطاعت کٌٌذ . هی کٌن ٍ اص آًاى هی خَاّن تِ جای پیشٍی

 1         «رکش دٍ هَسد کافیست»    الگَ گشفتي هلت ّای هحشٍم اص اًمالب اسالهی -3صًذُ ضذى سٍحیِ خَد تاٍسی      -2پیطشفت علن ٍ فٌاٍسی  -1 10

 (5/0)          سشلَحِ کاس خَد لشاس دّین .ٍ سپس اطاعت اص دستَسّای آى سا   (5/0) تایذ هطالعِ ٍ ضٌاخت تعالین دیي 11

ٍاجة است تا آًچِ دس تَاى داسًذ تِ دفاع اص کطَس اسالهی تشخیضًذ ٍ  –هشد ٍ صى، پیش ٍ جَاى  –ٍلتی کطَس اسالهی هَسد حولِ دضوٌاى لشاس هی گیشد، تشّوِ هسلواًاى  12
 1                  دضوي سا اص سشصهیي خَد تیشٍى کٌٌذ.

 1                   پیشٍصی دس جٌگ -2          جلَگیشی اص آغاص جٌگ -1 13

 اعتواد هطلك : افطای اسشاس 14 
  دلثستگی افشاطی : اضطشاب ٍ پشیطاًی

  5/1               ضَخی ّای آصاسدٌّذُ: سست ضذى پیًَذ دٍستی

 -4تعالین ٍ دستَسات دیي دس هیاى هشدم فشاهَش هی ضَد .  -3ًاپسٌذ دس جاهعِ سٍاج هی یاتذ .  کاسّای ًادسست ٍ -2هشدم ًسثت تِ سشًَضت ّن تی تفاٍت هی ضًَذ .  15
 2                 سحوت ٍ تشکت خذاًٍذ اص جاهعِ تشداضتِ هی ضَد .

 5/0          ٍالیت فمیِ 16

 1                  الف( ًادسست                     ب( دسست 17

دٍسی اص گٌاّاى، گشُ گطایی اص کاس گشفتاساى ٍ اخالق ًیک، تاعث  ٍّن اکٌَى گشٍّی اص هشدم اص یاساى اهام صهاى ) ع ( ّستٌذ. کساًی کِ تا اًجام ٍاجثات دیٌی  –خیش  18
 1       خَضحالی اهام صهاى) ع ( هی ضًَذ.

اًفاق هال دس لالة لشض،  دس جاهعِ اسالهی، اًساًْای آتشٍهٌذی ّستٌذ کِ ًوی خَاٌّذ اص کسی صذلِ تگیشًذ ٍ لشض دادى هَجة حفع آتشٍی آًْا هی ضَد ٍ اص سَی دیگش –تلِ  19

 5/1  تایذ کاسکٌذ تا هثلغ لشض سا تشگشداًذ.فعالیت ٍ کسة ٍ کاس سا تِ دًثال داسد؛ صیشا کسی کِ صذلِ هی گیشدتِ فکش تاصگشداًذى آى ًیست اها فشد لشض گیشًذُ 

 2       ب( تاطل              ج( تاطل             د( تاطل                 صحیحالف(  20

 سنت سواالت ویژه دانش آموزان اهل

 1      سشفِ ای کِ تِ اجثاس تشای صاف کشدى گلَ اًجام هی ضَد اضکالی ًذاسد ٍ ًواص صحیح است. –تلِ  16

 1          الف( فشض               ب( سٌت 17

 1           د.اگش دسصَست ًاتَاًی فشد همشٍض ، لشض دٌّذُ طلة خَد سا تثخطذ ، ایٌکاس سا اتشاء هی ًاهٌذ . اتشاء تاعث صویویت تیطتش هسلواًاى هی ضَ 18

 1              ًظن ٍ اهٌیت سا سعایت کٌین .  -2اص حکَهت اطاعت کٌین. -1 19
 هسجذ الٌثی سا  تاصساصی ٍ تعویش کشد.-1 20

 2                     اهَال حکَهتی ٍ هشدهی سا اص دستشس دصداى ٍ خائٌاى دٍس کشد.   -2
 همکار محترم ضمن عرض خداقوت: به پاسخ های درست بر پایه کتاب درسی نمره منظور فرمایید.

 


