وام درس :دیه ي زودگی1

جمهًری اسالمی ایران

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

ادارٌ ی کل آمًزش ي پريرش شهر تهران

هقطع و رشته :دهن ریاضی و تجربی
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 امتحان 08 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  45 :دقیقٍ

سؤاالت

1

آٗبت ظٗط ضا تطجوِ کٌ٘س.

بارم

ردیف

محل مهر ي امضاء مدیر

َٗم تطجف االضض ٍ الججبل........................
ٍ ثٌَٗس٘س آِٗ ثبال هطثَط ثِ کسام هجحث زض ل٘بهت است
 )1هفبّ٘ن آِٗ «ٍَ هب ّصُِِ الحَ٘بُٓالسًُّ٘ب اِلّب لٌََْ ٍَ لَؼِتٌ ٍَ اِىَّ السّاضَ اٙذِطُ لََِْٖ الحَََ٘اىُ لََ کبًَا َٗؼلَوَىَ» ضا ثٌَٗس٘س.
2هَضز (ً0.5وطُ)

3

 )2هفبّ٘ن آِٗ «اَللُِّ ال اِلَِ اِلّب ََُّ لََ٘جوَؼٌََّکُن 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 هؼبز 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 ػوَم اًسبًْب ضا
ثِ ذَز هشغَل کطزُ استً0.5(.وطُ)

2

)3کبض ػجث ٍ ثَْ٘زُ اظ ...........سطچشوِ هٖ گ٘طز
 )4ضشس ٍ کوبل اًسبى ٍ ضستگبضٕ اٍ جع ثب گبم ثطزاشتي ثِ سَٕ  ................ه٘سط ًوٖ شَز.
3

ثِ سَاالت ظٗط پبسد کَتبُ زّ٘سً3(.وطُ)
 )1لَاً٘ي ٍ همطضات جبهؼِ ثط پبِٗ ٕ چِ چ٘ع ثٌب شسُ است؟
 )2ثطظخ زض اصطالح ثِ چِ هؼٌبست؟(ً0.5وطُ)
 )3ث٘ت (ثِ گفت طفل جُستٖ ضاُ پطّ٘ع*ثِ گفت اًج٘ب اظ ذَاة ثطذ٘ع) ثِ چِ هَضَػٖ اشبضُ زاضز؟ (ً0.5وطُ)
 )4ث٘ت «زٍست ًعزٗک تط اظ هي ثِ هي استٍٗ /ي ػجت تط کِ هي اظ ٍٕ زٍضم» ثِ کسام سطهبِٗ اًسبى اشبضُ
زاضز؟ (ً0.5وطُ)
 )5تَل٘س ٍ ًشط هطبلت غ٘ط اذاللٖ ،جعء کسام زستِ اظ اػوبل است؟
 )6زٍ هَضز اظٍٗژگٖ ّبٕ ثُؼس جسوبًٖ اًسبى ضا ًبم ثجطٗس؟
صفحٍ ی  1از2
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3

ردیف

4

زضستٖ ٗب ًبزضستٖ ػجبضتْبٕ ظٗط ضا تؼ٘٘ي ً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 ثبػث هٖ شَز اًسبى ،شبٗستِ ٕ زضٗبفت لطف ٍ ضحوت ٍٗژُ ٕ ذساًٍس شَز
5

ٍٗژگٖ ّسف کبهل چ٘ست؟ (ً1وطُ)

2

6

هٌظَض اظ آثبض هبتمسم اػوبل چ٘ست؟ ثب شکط 2هثبل تَض٘ح زّ٘سً1(.وطُ)

1

7

چطا زً٘ب اهکبى تحمك ٍػسُ ػسل الْٖ ضا ًساضز؟ (ً1وطُ)

1

8

ٍٗژگٖ ّبٕ هبًغ زضًٍٖ اًسبى زض ضس٘سى ثِ ّسف ضا ث٘بى کٌ٘سً1( .وطُ)

1

9

ٗبس ًٍبه٘سٕ ٍ اظ زست زازى شبزاثٖ ٍ ًشبط زض ظًسگٖ ،زض چِ صَضت ضخ هٖ زّس؟

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  4تهران

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کلید

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 1399-1400

نام درس:

دین و زندگي دهن ریاضي و تجربي

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

در اى رٍس کِ سهیي ٍ کَّْا سخت تِ لزسُ در ایذ
 )1کن ارسش تَدى سًذگی دًیا -حقیقی تَدى سزای آخزت -ارائِ تعزیفی اس دًیا ٍ آخزت
 )2اشارُ تِ تَحیذ ٍ هعاد /حضَر ّوِ اًساًْا در هعاد /حتوی تَدى ٍقَع هعاد /راستگَ تَدى خذاًٍذ /اثثات هعاد.
اهکاى هعاد -سًذُ شذى هزدگاى

2

)1

فضیلت

 )2چیستی هزگ
 )3جْل ٍ ًاداًی
 )4عثَدیت خذا
3

 )1حذف
 )2حایل هیاى دٍ چیش
 )3قاعذُ دفع خطز احتوالی
 )4فطزت
 )5هاتاخز
 )6سٍال پذیز  .هحذٍد سهاى ٍ هکاى

4

 )1ص
 )2ص
 )3ص

5

تا تَجِ تِ دٍ ٍیژگی هتٌَع تَدى استعذادّای اًساى ٍ تی ًْایت طلثی اٍ ،اگز ّذفی را کِ اًتخاب هی کٌین ،تْتز تتَاًذ
پاسخگَی ایي دٍ ٍیژگی تاشذ ،آى ّذف ،کاهل تز است.

6

عوالی کِ تا هزگ پزًٍذُ آًْا تستِ هی شَد ًواس ٍ رٍسُ

7

در ایي عالن ّوِ تِ پاداش یا کیفز توام اعوال خَد ًوی رسٌذ -.ایي جْاى ظزفیت جشا ٍ پاداش کاهل اًساى ّا را ًذارد.

8

ًفس اهارُ تا تَضیحات

9

عذم اعتقاد تِ هعاد تا تَضیحات

10

اداهِ ی فعالیت رٍح(تَفی)  ،درک ٍ هشاّذُ ی اهَری کِ درک آى ّا در دًیا هوکي ًثَد ٍ گفت ٍگَ تا فزشتگاى،
قطع ًشذى ارتثاط تا دًیا ٍ تاسهاًذى پزًٍذُ ی تزخی اعوال ،تا سهاى قیاهت در آى جا هی هاًذ.

11

اًساى خَد تایذ ّذف خَد را اس خلقت خَد تشٌاسذ ٍ اًتخاب کٌذ ٍتسَی آى گام تزدارد ،در حالی کِ گیاّاى تِ صوَرت
طثیعی ٍ حیَاًات تصَرت غزیشی تسَی ّذف حزکت هی کٌٌذ-2اًساى رٍحیِ ی تی ًْایت طلة دارد ٍتِ دًثوال ّوذف
ّای پایاى پذیز است ،در حالی کِ حیَاًات ٍگیاّاى ّذف ّای هحذٍدی دارًذ ٍ ٌّگاهی کِ تِ سزحذی اس رشذ ٍکووال
هی رسٌذ ،هتَقف هی شًَذ

جمع بارم 02:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :الهام سیفی

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

امضاء:

