
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

 الف( آیات و احادیث 1

 ظّد؟یى ییزُایاٌصان ةَ خدا طاىم چَ چ ازیٌ «دیاندي یاهلل و اهلل ُّ انغٍ یانٍاس اٌحو انفلرا ان ِایا ای»فَیطر َیةاجّجَ ةَ آ -1

 

 کٍد؟ یاطاره ى دیشث( ةَ کدام ىرجتَ از جّخ یزیُر چ ٍٍدهی)خدا آفر...«  ءیاهلل خانق کم ط»  فَیطر َیآ -2

 کدام اشث؟ یراه درشث زٌدگ«  ویو رةکو فاغتدوه ُذا غراط ىصحل یان اهلل رة »فَیطر َیةاجّجَ ةَ آ -3

 

 اخالص اشث ؟ ثیجلّ یاز راه ُا کیکدام  اٌگریة« از گٍاُان جيع طده اشث. یجيام اخالص در دور:» )ع( یکالم اىام غه ًیا -4
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5.5 

5.5 

 

 

5.5 

 غ( مشخض کنیذ. -ب( درستی یا نادرستی جمالت زیر را تا )ص 2

 خدا اٌجام طّد. یو غيم ىا خانع ةرا اةدیجا آفث طرک ةَ آن راه ٌ ویکٍ یدل پاشتاٌ ویاز خر دیةا -1

 .ظّدیراةطَ خدا ةا اٌصان ىاٌٍد راةطَ ىصجد ةا شازٌده آن اشث کَ كطع ٌي -2

 فرو ریخحً دیّار کج جلدیر انِی اشث. -3

 اشث کَ دارد . یىددود اریاخح ًیکٍٍده شرٌّطث او ُي ًییاٌصان و جػ یُا یریگ ویجػي یىتٍا -4

 حیخداوٌد جرج یٌفس )ةث درون( شپرده و اورا ىػتّد خّد كرار دُد و اواىرش را ةَ فرىان ُا یدل ةَ ُّا یاگر کص -5

 طده اشث. یگرفحار طرک غيه دُد

 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

 ج( جمالت زیر را تا کلمات مناسة تکمیل کنیذ. 3

 کٍد. یى ثیةا ظانيان ىتارزه کرده و ةٍاةَ فرىان خدا از ................ خيا یدیجاىػَ جّخ -1

 دو ةػد ............... و .................. اشث. یدارا یغيه دیجّخ -2

 جِان را ةرغِده دارٌد طرک در ........اشث. یُصحٍد کَ شرپرشح زیٌ یگراٌیدر کٍار خداوٌد د ٍکَیاغحلاد ةَ ا -3

 را کَ در راه او كدم ةردارٌد  یخداوٌد کصاٌ «ًینٍِدٌِو شتهٍا و ان اهلل نيع انيدصٍ ٍایجاُدوا ف ًیو انذ» َیجّجَ ةَ آةا  -4

 کٍد. یطّر خاص .................. ى ةَ

 اشث. یدی............... خرکث کٍد جاىػَ جّخ یکٍد و ةَ شّ یکَ از جفركَ و جضاد دور یجاىػَ ا -5

 

5.5 

1 

5.5 

5.5 

5.5 

  2از 1صفحٍ ی  

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

 هادوازدهن کلیه رشته هقطع و رشته:

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

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

 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 تحصیلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 دیه ي زودگیوام درس: 

 10/1399 / 06امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقٍ 75مدت امتحان : 
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 ومرٌ 20جمع بارم: 

 .یر پاسخ کوتاه دهیذته سواالت زد(  4

 دارد ؟ یةصحگ یزیاٌصان ةَ چَ چ یدر زٌدگ دیجّخ یگذار ریجاث زانیى  -1

 اطاره دارد ؟ یخصً اخالكکدام ةَ  یانِ ثیةا ٌ یاٌجام غيه  -2

 ةاطد ؟ یکدام خصً ى یدارا ردیىطاةق دشحّر خداوٌد اٌجام گ ثیفیو ک ثیکَ از جِث کي یُر غتادج  -3

 ؟ ظّدیى یآدى یىّجب ةَ ظِّر رشاٌدن اشحػداد ُا یکدام شٍث انِ  -4

 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

 ه( اططالحات زیر را تعریف کنیذ. 5

 ( :یانِ قیاىداد خاص )جّف  -1

 : یغهم غرض  -2

 اخالص :  -3

 

1 

1 

1 

6 

 و( ته سواالت زیر پاسخ کامل دهیذ.

 .دییاشحدالل ٌيا دَیٌح کیرا ةا دو ىلدىَ و  ضیدایجِان ةَ خدا در پ یازىٍدیٌ -1

 

 

 

 خّاُد کَ او را ةَ خال خّد واگذار ٌکٍد؟ یاشالم)ص( غاجزاٌَ از خداوٌد ى اىتریچرا پ  -2

 

 اشث؟ دیجّخ ًیغ یىّجب طرک و چَ زىاٌ یدر ةرآوردن خاجات اٌصان چَ زىاٌ ًید ی ایو اون اىتریپ ییةَ جّاٌا دهیغل  -3

 

 

 اشث ؟ یدیجّخ یٌظام اجحياغ کیدر چَ غّرت   -4

 

 در جِان اىروز کدام اشث ؟ دیو طرک جد یةث پرشح ظَیر  -5
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 ز( سواالت کشف ارتثاط 7

 ُر یک از ىّارد شيث راشث ةا کدام یک از ىّارد شيث چپ ارجتاط دارد ؟

 ىػرفث ٌصتث ةَ خدا ضی( افزا1         درخث اخالص                     یُا ّهیانف( از ى

 یپاداش وغف ٌاطدٌ افثی( در2اخالص                              ثیروزه در جلّ ری( جاثب

 اٌجام واجتات یاز گٍاه و جالش ةرا ی( دور3                         یانِ یو ٌظاٌَ ُا اتی( جفکر در آج

1.5 

 2از 2صفحٍ ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 : خیو اخاد اتیانف( آ 1

 ٌيصه( 0.5پیسایغ  و  ةلا  )ُص ىّرد  -1

 جّخیس در رانلیث -2

 اظث. یعتادت و ةٍسگ ویُيان ؾصاط ىعل ای یراه درظث زٌسگ  -3

 اٌجام واجتات یاز گٍاه و جالش ةصا یدور  -4

 ص-5ص   -4غ   -3غ   -2ص   -1ب( ؾدیح و غهط :     2

 .سیکٍ میرا ةا کهيات ىٍاظب جکي صیجيالت ز ج( 3

 (یُياٍُگ ایوخست ) -5      ثیُسا-4      ثیوال -3      ی/ اجحياع یفصد  -2    ىعحضعفان( ایىدصوىان )  -1 

 .سیپاظذ کّجاه دُ صیةَ ظّاالت زد(  4

 یخعً فاعه  -2                     یکحاپصظحیو  سیافصاد ةَ جّخ يانیةَ درجَ ا -1

 )اةحالء(یاىحدان انِ  -4                                                                   یفعه  -3

 .سیکٍ فیرا جعص صیه( اؾطالخات ز 5

 ثیظعادت جِان آرصت و رضا و( 0.5پاک كسر در راه خق گشارٌس) ثیىحعال ٌعتث ةَ آٌان کَ ةا ٌ یاىساد راص رسا جّفیق انِی : 

 (0.5ٌام دارد) یانِ قیپصوردگار را ُسف رّد كصار دٍُس جّف

 ىؼارکث کٍٍس گصیکسی یىيکً اظث چٍس عاىم ةَ ؾّرت ىجيّعَ و ةا ُيکار سهیُص پس غیسایدر پ عهم عصضی : 

 آن اظث. صیاز غ ضیچ کیرانؽ کصدن و پاک کصدن  ارالص : 

 .سیپاظذ کاىم دُ صیو( ةَ ظّاالت ز 6

کَ جاىم  ضیٌ صاىّنیپ اءی. در اػعثیىان از رّدىان ٌ یکَ وجّد و ُعح ویاةیى یا سهیرّد را پس ویىلسىَ اول : اگص ةَ رّد ٌگاه کٍ -1

کَ وجّدػان از  ویاةی یى ییُا سهیو .... و کِکؼان ُا ُيَ را  پس ًیو ٌتاجات و زى ّاٌاتی. خ ویٍیة یگٌَّ ى ًیُي راآٌِا  ویکٍ

 .(عثیوجّدىان از رّدىان ٌ یعٍی ویُعح سهیجِان پس ًی) ىا و ا عثیرّدػان ٌتّده و ٌ

ٌتاػس ةهکَ  سهیُعحٍس کَ رّدش پپس یآورٌسه ا سیپس ازىٍسیىّجّد ػسن ٌ یةصا عثیُا کَ وجّدػان از رّدػان ٌ سهیدوم : پس ىلسىَ

 رّدش ةاػس. از وجّدش

ٌتاػس و ظصچؼيَ  سهیکَ رّدش پس ویدار ازیٌ یآورٌسه ا سیآىسن و ُعث ػسن رّد ةَ پس سیجِان در پس یُا سهی: ىا و ُيَ پس جَیٌح

 ػّد یى سهیٌاى« رسا »  یىّجّد ةصجصت و ىحعان ًیا ةاػس. یُعح
 

 کٍس. یاةصاز ى ؼحصیرّد را ة یو ةٍسگ یاخعاس و ٌاجّاٌ ؼحصیةَ او را ة ازیػّد ٌ ؼحصیاش ةا رسا ة ُصچَ ىعصفث اٌعان ةَ رّد و راةطَ -2
 

را از  ییجّاٌرا ًیرىّجب ػرصک اظرث کرَ ا یدر ةصآوردن خاجات اٌعان )ىاٌٍس ػفا دادن( وكح ًید یایو اون اىتصیپ ییةَ جّاٌا سهیعل  -3

 ًیعر ویاز رساوٌس و ةَ اذن ررسا ةرساٌ ایرا ؾصفا از رسا و اٌجام ان را ةا دررّاظث اون ییجّاٌا ًی. اىا اگص ا ویرّدآٌِا و ىعحلم از رسا ةساٌ

 .سهیداروظث کَ رساوٌس ةَ آن ةزؼ یجِث ىاٌٍس ادص ػفاةزؼ ًیا از اظث و سیجّخ
 

را کَ  یطیةاػس و )ُيان ػصا سهیةَ خکّىث رظ یانِ ًیاظث کَ خاکو و زىاىسار آن ةصاظاس كّاٌ یسیجّخ یٌظام اجحياع کی یوكح -4

 را در جاىعَ ةَ اجصا درآورد. یانِ ًیکصده دارا ةاػس. ( و ةکّػس كّاٌ ًییرساوٌس ةصا خاکو جع
 

ةرصعکط  و کٍٍرس یرّد وارد ٌير یرا در ىحً زٌسگ یٍیو دظحّرات د ًیكتّل داػحً رساوٌس د ًیاٌعان ُا در ع یةصرآن اظث کَ   -5

 سٍُسیرّد را اؾم كصار ى یو ٌفعاٌ یّیدٌ التیجيا

 1ج(    3ب(     2:  انف( ز( ظّاالت کؼف ارجتاط 7

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع 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  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 3دین و زندگينام درس:

 10/1399 /06 تاریخ امتحان:

 / عؿصؾتح  08:00 ساعت امتحان:

 دكیلَ 60مدت امتحان: 
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