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 �عا�ی با��ه

 هماهنگ شهر تهرانسؤاالت امتحان راهنماي تصحیح 

 هاي آسمان پیام  درس:

 دقیقه  60مدت امتحان:   صبح  8ساعت شروع:  

 1از    1صفحه  01/03/1398تاریخ امتحان:    

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 1398متوسطه خرداد ماه اول پایۀ نهم دورة 
     

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

 2 5/0هر کدام   فاسد  1-4 داري همسایه  1-3 یکتاپرستی  1-2 امر به معروف  1-1 الف

 3 5/0هر کدام      ج -7 د -6 ب -5 ب -4 د -3 د -2 ب

 ج
 جنگ احزاب) ب  1-8

 ) ترساندن دشمنالف  3-8 

 هاي ایران و روم هـ) جنگ سپاه اسالم با حکومت  2-8

  مبارزة مسلحانه با دشمنان اسالمد)   4-8
 1 25/0هر کدام 

 5/2 5/0هر کدام     غ -13 ص -12 غ -11 غ -10 ص -9 د

 5/1 5/0هر کدام    ایمان  14-3 مواالت  14-2 والیت فقیه  14-1 هـ

 5/1 5/0هر کدام    باطل  15-3 صحیح  15-2 صحیح  15-1   و

 5/0  انسان خطا کار به اشتباهش ادامه ندهد. -16 ز

 5/0  (بر همه)   مرد و زن  ،  پیر و جوان -17

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

یـع  زآشنا کردن مردم با معارف دینی  /  دفاع از کشـورهاي اسـالمی  /  تربیـت دانشـمندان علـوم دینـی  /  تـالیف و تو        -19

 هاي دینی (یک مورد کافی است.) کتاب
 5/0 

آلود است.  /  آب کمی در اختیار دارد که  آب در دسترس ندارد.  /  آب در دسترس است، ولی غصبی، نجس یا خیلی گل -20

 (یک مورد کافی است.)شود.    اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند، از تشنگی به سختی خواهد افتاد.  /  نمازش قضا می
 5/0 

 5/0  (یک مورد کافی است.)تفکّر در کتاب خلقت (جهان هستی)      -2تفکّر در کتاب آسمانی (قرآن)      -1    -21

هاي امام بایستند.  /  آمادگی مردم جهان براي همراهی با قیام  وجود یاران با وفایی که تا پاي جان در راه اهداف و آرمان -22

 (یک مورد کافی است.)امام  
 5/0 

 5/0  مورد کافی است.) یک(تر از هر چیز    اي از آتش  /  شمشیري زیبا اما زهرآلود  /  ترسناك پاره -23

 5/0  امام خمینی (ره) -24 ح

شود.  /  بخش زیادي از گناهان و  رسد.  /  فاصله طبقاتی میان ثروتمندان و فقیران کمتر می ثروت به دست نیازمندان می -25 ط

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

 مورد کافی است.) دوشود.  ( کنند. /  آرامش و امنیت در جامعه حاکم می می
 1 5/0هر کدام 

 شود.  /  خیرخواه دوستانش باشد.اهل فکر و اندیشه باشد.  /  اهل گناه نباشد و از گناه دیگران نیز ناراحت  -26

 1 5/0هر کدام  دو مورد کافی است.)اهل نماز و نیکی کردن  /  با صداقت و راستگو  /  وفاي به عهد  (

 یابد. شوند.  /  کارهاي نادرست و ناپسند در جامعه رواج می تفاوت می مردم نسبت به سرنوشت دیگران بی -27

 شود. ها به عنوان کار معروف و خوب شناخته می رود، تا آنجا که حتی برخی زشتی میزشتی بسیاري از کارها از بین 

شوند. / گنـاه و فسـاد در جامعـه     هاي فاسد بر مردم مسلط می شود. / انسان تعالیم و دستورات دین در میان مردم فراموش می

 (دو مورد کافی است.)شود.  مستحق عذاب الهی میشود. / جامعه  شود. / رحمت و برکت خداوند از جامعه برداشته می فراوان می

 1 5/0هر کدام 

 جنگ نرم یا شبیخون فرهنگی -28

هـا   هـاي بسـیار زیـاد، باعـث نفـرت ملـت       هاي نظامی عالوه بر هزینه اند که جنگ هاي استکباري به خوبی دریافته امروزه قدرت

هـا،   کند. به همین دلیل آنها براي بـه زانـو درآوردن ملـت    شود و این مسئله، ادامه کارشان در کشورهاي دیگر را مشکل می می

توان یک کشور را  اقداماتی که به وسیله آن می   یا اند.   خون فرهنگی را در پیش گرفتهراهکار جدیدي به نام جنگ نرم یا شبی

 گویند. بدون استفاده از نیروهاي نظامی، سرنگون کرد، که به آن جنگ نرم یا شبیخون فرهنگی می

 کتـاب  104بـه صـفحه     هـا و تصـاویر زشـت و مبتـذل     هاي ضد ایرانی و ضد اسالمی  /  تهیه و پخـش فـیلم   مثال تولید فیلم

 هاي جنگ نرم آن را توضیح دهند نیز صحیح است. آموزان با استفاده از نمونه اگر دانش مراجعه شود.        

 1 

 20 جمع کل              »                                                    شاداب باشید«                                                                  
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