وام درس :دیه ي زودگی1

جمهًری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

ادارٌ ی کل آمًزش ي پريرش شهر تهران

هقطع و رشته :دهن انسانی
نام پدر........................................... :
شواره داوطلب............................... :

ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شهر تهران مىطقٍ  4تهران
دبیرستان غیرديلتی دختراوٍ سرای داوش ياحد رسالت
آزهوى پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399 -1400

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

ومرٌ بٍ عدد:

ومرٌ بٍ حريف:

ومرٌ تجدید وظر بٍ عدد:

ومرٌ بٍ حريف:

وام دبیر:

تاریخ ي امضاء:

وام دبیر:

تاریخ ي امضاء:

وام دبیر :الهام سیفی

تاریخ امتحان1399/10 /06:
ساعت امتحان08 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  45 :دقیقٍ

سؤاالت

1

آٗبت ظٗط ضا تطجوِ کٌ٘س

بارم

ردیف

محل مهر ي امضاء مدیر

الَ٘م ًرتن علٖ افَاّْن........................
ٍ ثٌَٗس٘س آِٗ ثبال هطثَط ثِ کسام هجحث زض ل٘بهت است
 )1هفبّ٘ن آِٗ «ٍَ هب ّصُِِ الحَ٘بُٓالسًُّ٘ب اِلّب لٌََْ ٍَ لَعِتٌ ٍَ اِىَّ السّاضَ اٙذِطُ لََِْٖ الحَََ٘اىُ لََ کبًَا َٗعلَوَىَ» ضا ثٌَٗس٘س.
3

2هَضز (ً0.5وطُ)
 )2هفبّ٘ن آِٗ «اَللُِّ ال اِلَِ اِلّب ََُّ لََ٘جوَعٌََّکُن اِلٖ ََٗمِ المِ٘بهَِٔ ال ضَٗتَ فِِ٘ ٍَ هَي اَصسَقُ هِيَ اللِِ حَسٗثًب» ضا
ثٌَٗس٘س2.هَضز (ً0.5وطُ)
آِٗ« ًِ تٌْب استرَاى ّبٕ آًْب ضا ثِ حبلت اٍل زضهٖ آٍضٗن ،ثلکِ سطاًگشتبى آًْب ضا ً٘ع ّوبى گًَِ کِ ثَزُ ،هجسزاً
ذلك هٖ کٌ٘ن» ثِ کسام زستِ اظ زالٗل اثجبت هعبز اشبضُ زاضز؟(ً0.5وطُ)
2

جبٕ ذبلٖ ضا ثب کلوبت هٌبست پط کٌ٘سً2(.وطُ)
)1

ثِ گفتِ ٕ اهبم کبظن(ع) هَهٌبى ثطحست همساض  ............پس اظ هطگ ثِ زٗساض ذبًَازُ ٕ ذَز هٖ آٌٗس.

 ٍ......................... )2آٌٗسُ اًسبى پس اظ آى ،اظ پطسشْبٕ فطاگ٘طٕ است کِ زض طَل تبضٗد ،شّي عوَم اًسبًْب ضا ثِ
ذَز هشغَل کطزُ استً0.5(.وطُ)

2

)3زض ذلمت تک تک هَجَزات اٗي جْبى ٍ .................جَز زاضز
 )4زشوي تطٗي زشوي شوب ّوبى ................کِ زض زضٍى شوبست .
3

ثِ سَاالت ظٗط پبسد کَتبُ زّ٘سً3(.وطُ)
 )1لَاً٘ي ٍ همطضات جبهعِ ثط پبِٗ ٕ چِ چ٘ع ثٌب شسُ است؟
 )2ثطظخ زض اصطالح ثِ چِ هعٌبست؟(ً0.5وطُ)
 )3ث٘ت (ثِ گفت طفل جُستٖ ضاُ پطّ٘ع*ثِ گفت اًج٘ب اظ ذَاة ثطذ٘ع) ثِ چِ هَضَعٖ اشبضُ زاضز؟ (ً0.5وطُ)
 )4ث٘ت «زٍست ًعزٗک تط اظ هي ثِ هي استٍٗ /ي عجت تط کِ هي اظ ٍٕ زٍضم» ثِ کسام سطهبِٗ اًسبى اشبضُ
زاضز؟ (ً0.5وطُ)

ً ) 5فس اهبضُ چ٘ست؟
 .)6ثبَّش تطٗي هَهٌبى چِ کسبًٖ ّستٌس؟
 )7لبعسُ عمل چ٘ست؟
صفحٍ ی  1از2
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ردیف

4

زضستٖ ٗب ًبزضستٖ عجبضتْبٕ ظٗط ضا تع٘٘ي ًوبٗ٘س ٍ تَض٘ح زّ٘سً1.5(.وطُ)

بارم

سؤاالت
 )1اگط شرص٘ت اًسبًٖ ٍاثستِ ثِ جسن اٍ ٍز ،زض طَل ظًسگٖ ثبضّب تغ٘٘ط هٖ کطز

3

 )2هسئَل سطًَشت ثَزى اًسبى ًبشٖ اظ سطهبِٗ اذت٘بض استً0.5( .وطُ)
 )3ثٌسگٖ ذساًٍس ثبعث هٖ شَز اًسبى ،شبٗستِ ٕ زضٗبفت لطف ٍ ضحوت ٍٗژُ ٕ ذساًٍس شَز
5

استسالل ّبٕ لطآى زضثبضُ اهکبى هعبز ضا ًبم ثجطٗس ٍ ثگَٗ٘س چطا ثطذٖ اًسبى ّب اٗي اهکبى ضا ضز هٖ کٌٌس ؟

2

6

هٌظَض اظ آثبض هبتبذط اعوبل چ٘ست؟ ثب شکط 2هثبل تَض٘ح زّ٘سً1(.وطُ)

1

7

چطا زً٘ب اهکبى تحمك ٍعسُ عسل الْٖ ضا ًساضز؟ (ً1وطُ)

1

8

پ٘بهس هٌکطاى ثِ هعبز ضا ثٌَٗس٘س؟(ً1وطُ)

1

9

اٍل٘ي گبم ثطإ حطکت زض هس٘ط عجَزٗت چ٘ست؟ ٍ شبهل چِ چ٘عّبٕ است؟

1

10

ٍٗژگٖ ّبٕ ثطظخ ضا ًبم ثجطٗس؟ ٍتب چِ ظهبًٖ اًسبى ّب زض ثطظخ هٖ هبًٌس ؟

1

11

اٍل٘ي تفبٍت ّبٕ اًسبى ،گ٘بّبى ٍ حَ٘اًبت زض چگًَگٖ ضس٘سى ثِ ّسف ضا تَض٘ح زّ٘س؟

2

صفحٍ ی  2از2

جمع بارم  20 :ومرٌ
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4.تهران

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کلید

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 1399-1400

نام درس :دین و زندگي دهن انساني
نام دبیر :الهام سیفي
تاریخ اهتحان1399/10 / 06 :
ساعت اهتحان 10:00 :صبح /عصر
هدت اهتحان 45 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

1

محل مهر یا امضاء مدیر

اهرٍز بر دّاًطاى هْر هیٌْین
 )1کن ارزش بَدى زًذگی دًیا -حقیقی بَدى سرای آخرت -ارائِ تؼریفی از دًیا ٍ آخرت
 )2اضارُ بِ تَحیذ ٍ هؼاد /حضَر ّوِ اًساًْا در هؼاد /حتوی بَدى ٍقَع هؼاد /راستگَ بَدى خذاًٍذ /اثبات هؼاد.
اهکاى هؼاد -زًذُ ضذى هردگاى

2

)1

فضیلت

 )2چیستی هرگ
ّ )3ذف
ً )4فس
3

 .1حایل هیاى دٍ چیس
 .2دفغ خغر احتوالی
 .3فغرت
ً .4فسی کِ اًساى را بِ گٌاُ تطَیق هی کٌذ ػاهل درًٍی
 .5بیطتر بِ فکر هرگ است
 .6دفغ خغر احتوالی

4

 )1ظ
 )2ظ
 )3ظ

5

اضارُ بِ پیذایص ًخستیي اًساى ،اضارُ بِ ًوًَِ ّای از زًذُ ضذى هردگاى ،اضارُ بِ ًظام هرگ ٍ زًذگی در عبیؼت ،زیرا
ایي ٍاقؼِ ی ػظین را با قذرت هحذٍد خَد هی سٌجٌذ.

6

اػوالی هاًٌذ ًواز ٍ رٍزُ؛ اها پرًٍذُ بسیاری از اػوال حتی بؼذ از حیات ها ًیس باز هی هاًذ (آثار ها تأخر)؛ بِ ػٌَاى هثال
ساخت کتابخاًِ-هسجذ-هذرسِ-بیوارستاى -هذّای غلظ -رسَم غلظ

7

در ایي ػالن ّوِ بِ پاداش یا کیفر توام اػوال خَد ًوی رسٌذ -.ایي جْاى ظرفیت جسا ٍ پاداش کاهل اًساى ّا را ًذارد.

8

ًا اهیذی ٍ غفلت با تَضیحالت

9

ٍ ضاهل چِ چیسّای است؟ ضٌاخت اًساى ،ضاهل :ضٌاخت سرهایِ ّا ،تَاًایی ّا ٍ،استؼذادّای اٍ ٍ ّن چٌیي ضٌاخت
هَاًغ حرکت در ایي هسیر است.

10

اداهِ ی فؼالیت رٍح(تَفی)  ،درک ٍ هطاّذُ ی اهَری کِ درک آى ّا در دًیا هوکي ًبَد ٍ گفت ٍگَ با فرضتگاى،
قغغ ًطذى ارتباط با دًیا ٍ بازهاًذى پرًٍذُ ی برخی اػوال ،تا زهاى قیاهت در آى جا هی هاًذ

جمع بارم 02:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :الهام سیفی
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امضاء:

