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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 خسروپرویز-مصرفگرایی  1

 ج-الف -الف 2

 ص -غ -ص 3

4 

محله  همکاری بین افرادی که در یکشایسته است افراد یک محله نیز با هم همکاری و همدلی داشته باشند. همدلی و 

در دین اسالم به محبت .کنند، عالوه بر ایجاد صمیمیت و همبستگی، موجب میشود که کارها بهتر پیش برود زندگی می

به همسایه جدیدی که به  و توجه به همسایه سفارش بسیار شده است. عیادت از همسایه بیمار، کمک و خوشامدگویی

همکاری در نظافت و پاکیزگی محله و مراقبت از اموال عمومی و همکاری درجشنها یا مراسم  محلّه نقل مکان نموده،

 .های تعاون در محله استمختلف از جلوه

5 

در شرکتهای تعاونی، گروهی از افراد به طور داوطلبانه برای یک هدف مشترک تالش میکنند. هدف شرکتهای تعاونی 

معموالً حل مشکالت اقتصادی و ایجاد رفاه و زندگی بهتر برای اعضای آن است و منافعی نیز که از همکاری و فعالیت 

 .ه اعضا، توزیع میشودحاصل میشود، به طور برابر و یکسان بین هم(جمع)گروهی 

6 

 به دیگر چهارساله ٔ مردم انتخاب می  شود و تنها برای یک دوره  رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم

میشوند و پس از آن که  کسانی که شرایط ریاست جمهوری را دارند، داوطلب.صورت متوالی انتخاب مجدد او مانعی ندارد

در صدا و سیما،  تأیید شد، پیامها و برنامههای خود را از طریق تبلیغات انتخاباتی نگهبانصالحیتشان توسط شورای 

 .مختلف، به مردم میرسانند های ها و مجالت و اینترنت و سخنرانی روزنامه

7 

دارد؛  کند، وظایف و اختیارات دیگری نیزرئیس جمهور عالوه بر آنکه وزیران را هدایت و بین آنها هماهنگی ایجاد می

سفیران کشور ما و  استوارنامه امضای شود،برای مثال، امضای قراردادهایی که بین ایران و کشورهای دیگر بسته می 

پس از تصویب )اجرای قوانین و مصوبات مجلسپذیرش استوارنامه سفیران سایر کشورها، اعطای نشانهای دولتی و

 .از وظایف مهم دولت است (مجلس شورای اسالمی

8 

با .بشماریم  نفسهای عمیق بکشیم و از یک تا ده.خدا خود را آرام کنیم خدا پناه ببریم و با گفتن ذکر و نام و یاد به

کننده را  ناراحت اگر نمیتوانیم خود را آرام کنیم، محیط.بیان کنیم علت عصبانیت خود را مؤدبانه و آرام ادبرعایت 

 .خوبیهای طرف مقابل را به یاد بیاوریم.ومشورت با بزرگترها کمک بگیریمبرای آرام کردن خود از گفتوگو .ترک کنیم

9 

مواد ّ مخدر، موادی هستند که مصرف آنها تغییراتی روی دستگاه عصبی ایجاد میکند و باعث کم شدن هوشیاری 

مجبور است دوباره  وبیحسی و بیحالی میشوند اما پس از تمام شدن اثر آن روی مغز، فرد حال بسیار بدی پیدا میکند و

سمت آن ماده برود. به عبارت دیگر فرد به آن وابستگی پیدا میکند و حاضر است برای به دست آوردن آن ماده، هر  به

 .کاری بکند

 دعاوی کیفری و  حقوقی. 11

11 

وقت زیادی  گاهی ممکن است برای جستوجوی معنی یک لغت در کتاب دایرةالمعارف یا پیداکردن مطلبی در چند کتاب،

راحتی و سرعت میتوان مطلب مورد نظر را از میان هزاران کتاب پیدا  صرف کنیم، در حالی که با جستوجو در اینترنت به

 .های الکترونیک در کارهای تحقیقی از مزایای اینترنت استها و کتابخانهاستفاده از دانشنامه.نمود

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
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وقت مردم جهان صرف تماشای تلویزیون یا استفاده از اینترنت میشود. در  بعضی از آنها میگویند امروزه بخش زیادی از

 شود. در این فیلمها کمتر انسانها را در حال حل کردن مسائل به اغلب فیلمها زد و خورد و خشونت به نمایش گذاشته می

ها قرار بگیرند و  تأثیراین صحنهخصوص نوجوانان ممکن است تحت  آمیز نشان میدهند. بسیاری از افراد و به طور صلح

اینترنتی ممکن است، بی بند و  آمیز را به کار ببرند؛ همچنین برخی از پایگاه های در آینده، در زندگی روشهای خشونت

 ترویج دهد. باریهای اخالقی را در کاربران

13 

 

اسالم شوند، تصمیم گرفتند مسلمانان گسترش  مشرکان پس از آنکه متوجه شدند با شکنجه و سرکوب نمیتوانند مانع 

را تحریم کنند. ازاینرو، عهدنامهای را امضا کردند که بر اساس آن هرگونه خرید و فروش و رابطه اجتماعی )ازدواج( با 

پیروان اسالم ممنوع شده بود. به دنبال این تحریم، رسول خدا و یارانش به پیشنهاد ابوطالب به یکی از درههای اطراف 

حدود و حضرت خدیجه ، پناه بردند. آنها با وجود حمایت مادی و معنوی حضرت ابوطالب« شعب ابوطالب»هنام مکه ب

 .سه سال شرایط بسیار سختی را در این دره تحمل کردند

 و مدارا با مخالفان. رگزیدن افراد صالح به حکومت والیاتب-تأکید بر عدالت-گریزیستی و مقابله با اشرافی ساده 14

15 

امیه بودند. در اواخر حکومت اموی، آنها نمایندگانی را به نقاط مختلف ایران از جمله  خاندان عبّاسیان از مخالفان بنی

امیه و حکومت یکی از افراد خاندان پیامبر دعوت کردند، اما نمیگفتند خراسان فرستادند و مردم را به قیام علیه بنی

ویژه خراسانیان، دعوت عباسیان را پذیرفتند. سرانجام ایرانیان مسلمان و بهمنظورشان از آن فرد چه کسی است. 

ابومسلم، سردار ایرانی در خراسان قیام کرد. او موفق شد امویان راشکست دهد و سّفاح از خاندان عباسیان را به خالفت 

 .برساند

16 

بر آنکه حکومت طاهریان را برانداخت، به عراق  روابط صفاریان با خالفت عباسی، خصمانه بود. یعقوب لیث صفاری عالوه

نیز لشکرکشی کرد و قصد داشت بغداد را تصرف کند، اما از سپاه خلیفه شکست خورد. او در فکر جبران این شکست 

خلفای عباسی دشمن علویان طبرستان بودند؛ زیرا  .بود اما بیماری و مرگ فرصت جنگی دیگر را با خلیفه به وی نداد

 شناختند.نمی یرو مذهب شیعه بودند و حکومت عباسیان را به رسمیتعلویان پ
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