
 �عا�ی با��ه

  درس: هماهنگ شهر تهرانسؤاالت امتحان راهنماي تصحیح 

 هاي آسمان پیام

 دقیقه  60مدت امتحان:   صبح  8ساعت شروع:  

 1از    1صفحه  02/03/1396تاریخ امتحان:         

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 96پایۀ نهم دورة اول متوسطه خرداد ماه 
     

 بارم بارم هر قسمت گیرد. ي الزم براي دانش آموزي که مفهوم پاسخ را برساند تعلق می همکار محترم بر اساس نظر شما نمره ردیف
    

 2 5/0هر کدام    صحیح  1-4 باطل  1-3 باطل  1-2 صحیح  1-1 الف

 2 5/0هر کدام        د -5 د -4 د -3 ج -2 ب

 3 5/0هر کدام   صحیح -11 غلط -10 صحیح -9 صحیح -8  صحیح -7 صحیح -6 ج

 2 5/0هر کدام   ب  12-4 الف  12-3 د  12-2 هـ  12-1 د

 هـ
 دوستان ناشایست  1-13

 والیت فقیه  5-13

 جهاد دفاعی  13-4 جهاد ابتدایی  13-3 ایمان   2-13

 
 5/2 5/0هر کدام 

 5/0  (ره)امام خمینی  -14   و

 ز
هاي ساالنه خود باید یک پنجم آنچـه را   کند پس از صرف هزینه از طریق کار، درآمدي کسب می خمس: هر مسلمانی که -15

 مانده است به عنوان خمس بپردازد. که باقی
 1 

 ح

/  با فرد خطاکار به سردي رفتار کنیم.  /  با مهربانی بـا او رفتـار کنـیم تـا او را متوجـه       گردانیم. روي برمیاز فرد خاطی  -16

 (یک مورد کافی است.)    اشتباهش کنیم.  /  ترك محل
 5/0 

 5/0 25/0هر کدام  (ع���م ا�سالم)احادیث معصومین  -2قرآن     -1   -17

 5/0 25/0هر کدام  (دو مورد کافی است.)    گاو  /  گوسفند  /  طال  /  نقرهگندم  /  جو  /  خرما  /  کشمش  /  شتر  /   -18

 5/0  تفکّر در کتاب خلقت یا تفکّر در جهان هستی -19

 ط

شود.  /  بخش زیادي از گناهان و  رسد.  /  فاصله طبقاتی میان ثروتمندان و فقیران کمتر می ثروت به دست نیازمندان می -20

احسـاس مسـئولیت بیشـتري     /شوند  تر می شود.  /  مردم نسبت به یکدیگر مهربان کن می هاي ناشی از فقر از جامعه ریشه جرم

 (دو مورد کافی است.)شود.    حاکم می کنند. /  آرامش و امنیت در جامعه می

 1 5/0هر کدام 

گردد کـه   هاي ظالمانه و زورگو نیست. / علم و دانش شکوفا می عدالت سراسر جهان را فرا گرفته است. / خبري از حکومت  -21

هـا شـلوغ نیسـت. زیـرا فهـم و ایمـان        ها و زنـدان  هاي بشر در طول تاریخ در برابر آن ناچیز است.  /  دیگر دادگاه تمام پیشرفت

انـدوزي از میـان جامعـه     کند. / حرص و طمع و ثـروت  ه حقوق دیگران دست درازي میها رشد کرده است. / کمتر کسی ب انسان

شـود. /   اي به او بدهند، اما انسان فقیري در جامعه یافت نمی گردند تا صدقه بندد. / مردم به دنبال فرد مستمندي می رخت برمی

رد. / همه با شادي و خوشحالی در کنار هم زنـدگی  با شوند. / از آسمان و زمین برکت می پرستیده نمیدیگر هاي سنگی  مجسمه

 کنند.    (دو مورد کافی است.) می

 1 5/0هر کدام 

هـاي   هاي نظامی عالوه بر هزینـه  اند که جنگ هاي استکباري به خوبی دریافته جنگ نرم (شبیخون فرهنگی) امروزه قدرت -22

هـا   کند. به همین دلیـل آن  کارشان در کشورهاي دیگر را مشکل میشود و این مسئله، ادامه  ها می بسیار زیاد باعث نفرت ملت

 اند. ها راهکار جدیدي به نام جنگ نرم در پیش گرفته براي به زانو درآوردن ملت

 توان یک کشور را بدون استفاده از نیروهاي نظامی سرنگون کرد.  یا اقداماتی که به وسیلۀ آن می

هـا و   عفتی  /  کم اهمیت جلوه دادن حجـاب  /  تهیـه و پخـش فـیلم     حجابی و بی ترویج بی هاي ضد ایرانی  /  نمونه: تولید فیلم

 تصاویر زشت و مبتذل و ...

 1 

هـا از   یابد و زشـتی آن  کارهاي نادرست و ناپسند در جامعه رواج می -شوند. تفاوت می مردم نسبت به سرنوشت دیگران بی -23

رحمت و برکت  -شود. فساد و گناه در جامعه فراوان می -شود. میان مردم فراموش می تعالیم و دستورات دین در -رود. بین می

 گردد. (دو مورد کافی است.) جامعه مستحق عذاب می -شود. خداوند از آن جامعه برداشته می

 1 5/0هر کدام 

شود.  /  خیرخواه دوسـتانش   اهل فکر و اندیشه باشد.  /  نه تنها خود اهل گناه نیست بلکه از گناه دیگران نیز ناراحت می -24

 /  وفاي به عهد  (دو مورد کافی است.)  ییراستگو واست.  /  اهل نماز  /   صداقت 
 1 5/0هر کدام 

 20 جمع کل»                                                                  خسته نباشید«                                                                  

 


