
 

 

 

 

 

 
 

 ومرٌ بٍ حريف:                بٍ عدد:   تجدید وظر  ومرٌ  بٍ عدد:             ومرٌ بٍ حريف:           ومرٌ
 محل مهر ي امضاء مدیر

 تاریخ ي امضاء:              وام دبیر:            تاریخ ي امضاء:                     وام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 نعيی آن را ةيَیطیررا  زیسآیً  1

 الف(نو کان یسیر ثَاب الرىیا فعير اهلل ثَاب الرىی و االدسه

 جسجهً

 ب( و نو الياس نو یحذز نو دون اهلل اىرادا یحتَىٍم کحب اهلل 

 جسجهً

5/2 

 جاٌای دالی را ةا کلهات نياضب پس کيیر. 2

 ةاعرذگَی ایو دو ویژگی ( ةا جَجً ةً دو ویژگی ..................................و .................................اگس ٌرفی رانی کيیم ةٍحس ةحَاىر پاضالف

 ب( اجظ جٍيم ةطیار .......................اضث

 ج( ........................ و..........ضسچغهً ةطیاری از جصهیم ٌا و کارٌای اىطان اضث

 د(جقَا ةً نعيای.................و ............اضث

  

75/1 

 گشیيً نياضب را اىحذاب کيیر 3

 الف( نقصر ىٍایی اىطان چیطث

 ( رضیرن ةً ٌرف4( ىانحرودٌا            3( قسب دراوىر     2ةٍغث    (1

  ب( اىا ٌریيا ضتیل انا عاکسا و انا کفَرا نسةَط ةً کرام ضسنایً اىطان اضث

 ( ىفص لَان4ً( اراده و ادحیار       3(عقل و اىریغً       2( ضسعث درا اعيا   1     

5/0 

 کرام جهلً صحیح و کرام یک غلط اضث 4

 الف (ةً حطاب دَد رضیرگی کيیر قتل از ایيکً ةً حطاب عها ةسضير 

 ب(ارزش ٌساىطاىی ةً اىرازه چیشی اضث کً دوضث ىرارد

 ج( دو فایره ىهاز یاد درا و صتس اضث

 د( اراضحگی ةً نعيای ةٍحس کسدن وضع ظاٌسی  و ةاطيی و زیتا ىهَدن ایو دوضث

1 

 2از 1صفحٍ ی 

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

 دهن انسانی هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .داوطلب: ..............................شواره 

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهًری اسالمی ایران

 آمًزش ي پريرش شهر تهران کل ادارٌ ی

 تهران 4ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شهر تهران مىطقٍ 

 رسالتدبیرستان غیرديلتی دختراوٍ سرای داوش ياحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

 )ب(دیه يزودگیوام درس: 

 الهام سیفی وام دبیر:

 02/1400/ 27امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح10: 00ساعت امتحان:

 دقیقٍ 90مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 ومرٌ 11جمع بارم : 

 پاضخ کَجاه دٌیر 5

 الف(عالم ةسزخ ةً چً نعياضث

 ب( ویشگی ةعر روحاىی چیطث

 ج( داراضالم ةً چً نعيایث؟

 د( عشم ةً چً نعياضث

 ه(کفاره روزه عهرا چیطث؟

 و(نقتَلیث چیطث؟

 ز( عفاف ةً چً نعياضث؟

 ح( دیو چً نیشان ازةرن زن ىانحسم جایش اضث؟

4 

 1 پیانر دیرگاه نعحقریو ةً نعاد چیطث؟ 6

 1 ةً عيَان الزنً عرل الٍی جَضیح دٌیر؟نعاد را  7

 5/1 ٌس عهل چير جيتً دارد جَضیح دٌیر؟ 8

 75/0 آثار نحتث ةً درا و راٌٍای افشایظ ان را ةيَیطیر؟ 9

 1 اعهالی کً جاثیس ىهاز را از ةیو نی ةسىر را ةيَیطیر؟ 10

 1 اىطان نحَکل چً اىطاىی اضث؟ 11

 2از 2صفحٍ ی 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

  ...ٌر كس پاداش دىيا را ةخَاٌد، پس )ةداىد كً( پاداش دىيا و آخرت ىزد الف(  1

 از نردم )ىادان( غير خدا را ٌهاىيد خدا گيرىد و چياىکً خدا را ةایصث دوشث داطث ةا آىٍا دوشحی ورزىد، برخی  ب(

 الف( روخيً ةی ىٍایث طلب و اشحعداد ٌای نحعدد  2

 ب(شخث

 ندتث و دوشحی ج(

 د( ندافظث

3 2  ...................3 

 ص............غ.....................غ...........ص 4

 الف( ةيو ایو دىيا و اخرت 5

 ب(عانل دروىی كً ةً خير و ىيکی دعَت نی كيد

 غم غصً ىيصث ج(شرای شالنحی . جایی كً در و

 د(اراده و جصهيم

 فقير 00رز روزه یا اطعام  00ه(

 نَرد پصيد ةَدنو(ىيازی در اىصان كً در دوره ىَجَاىی و جَاىی ةيظحر نی طَد ....

 خالث روخی اشث كً اىصان را از اىجام كيدروی و جيد روی ٌا كيحرل نيکيدز(

 ح(گردی صَرت ....دشث جا نچ

 ةصث و ةصحً طدن دریچً ٌای انيد ةً روی اىصان .قرار گرفحو زىدگی در ةو  6

 ةی ارزش طدن زىدگی -           

 دچار طدن ةً یاس و ىاانيدی ، از دشث دادن طاداةی و ىظاط زىدگی -           

 كياره گيری از دیگران و دچار طدن ةً اىَاع ةيهاری ٌای روخی . -           

  كً شرگرداىی ةيض جر ةً دىتال دارد . قدم گذاطحو در راه ٌایی -           

 

ىظام خاكم ةر ایو جٍان اجازه ىهی دٌد كً ٌر كس ةً طَر كانل ةً ىحيجً ی اعهال ىيک یا ةد خَد ةرشد در ایو صَرت اگر نعاد  7

وجَد داطحً ىتَد انکان اجرای عدالث نيان نردنان وجَد ىداطث . پس عدل خدا ایجاب نی كيد كً در پی ایو جٍان عالهی دیگر 

   . ةاطد جا عدل و داد درةاره ی ٌهگان اجرا طَد

قدنی كً ةر  هر كاری كً اىصان در ایو جٍان اىجام نی دٌد و هر از ةيو نی رود عمل ی نادی و ظاٌری ةعد از جنبه 8

 آخرت زطث یا زیتای خَد را نی شازد دارد نی

 دطهيان خدادوشحی ةا دوشحان خدا . پيروی از او. دطهيی ةا  9

 غيتث . ةی اخحرانی ةً پدر و نادر 11

انسان  .؛ یعيی اىجام وظيفۀ خَد در ٌر كار و شپردن ىحيجً و ندصَل آن ةً خداوىداست جَكل ةر خدا ةً نعيای اعحهاد ةً خداوىد  11

 یاةد و در عيو عهل ةً وظایف، انَرش خداوىد را جکيً گاه نطهئو خَد نی متوکل

 امضاء:    الهام سیفی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره61جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 ي دهن انساني)ب(دیننام درس: 

 الهام سیفينام دبیر: 

 02/1400 / 27 تاریخ اهتحان:

 / عصرصتح 10:00 ساعت اهتحان:

 دقيقً 90هدت اهتحان: 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




