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 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 ةيَیصیررا  زیرآیً  1

 و االدره االف(نو کان یریر ثَاب الرىیا فعير اهلل ثَاب الرىی

 جرجهً

  یحتتکم اهللقل ان کيحم جحتَن اهلل فاجتعَىی ب( 

 جرجهً

5/2 

 جاٌای دالی را ةا کلهات نياشب پر کيیر. 2

 جقَا ةً نعيای.................و ............اشث ( الف

 ب( اجض جٍيم ةصیار .......................اشث

 ج( ........................ و..........شرچظهً ةصیاری از جصهیم ٌا و کارٌای اىصان اشث

 َی ایو دو ویژگی ةاطر ةا جَجً ةً دو ویژگی ..................................و .................................اگر ٌرفی رانی کيیم ةٍحر ةحَاىر پاشذگ د(

  

75/1 

 گزیيً نياشب را اىحذاب کيیر 3

 الف( نقصر ىٍایی اىصان چیصث

 ( رشیرن ةً ٌرف4     ( ىانحرودٌا       3( قرب دراوىر     2ةٍظث    (1

  ب( اىا ٌریيا شتیل انا طاکرا و انا کفَرا نرةَط ةً کرام شرنایً اىصان اشث

 ( ىفس لَان4ً( اراده و ادحیار       3(عقل و اىریظً       2( شرطث درا اطيا   1     

5/0 

 کرام جهلً صحیح و کرام یک غلط اشث 4

 اراشحگی ةً نعيای ةٍحر کردن وضع ظاٌری  و ةاطيی و زیتا ىهَدن ایو دوشث الف ( 

 ب(ارزش ٌراىصاىی ةً اىرازه چیزی اشث کً دوشث ىرارد

 فایره ىهاز یاد درا اشثیکی از ج( 

 ةً حصاب دَد رشیرگی کيیر قتل از ایيکً ةً حصاب طها ةرشير  د( 

1 

 2از 1صفحٍ ی 

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

 دهن انسانی 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 تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

 )الف(دیه يزودگی وام درس: 

 الهام سیفی وام دبیر:

 27/02/1400امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح10: 00ساعت امتحان:

 دقیقٍ 90مدت امتحان : 
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 ومرٌ 11بارم : جمع 

 پاشخ کَجاه دٌیر 5

 کفاره روزه عهرا چیصثالف(  

 ب( ویژگی ٌای ةعر جصهاىی چیصث

 ج( داراشالم ةً چً نعيایث؟

 د( عزم ةً چً نعياشث

 ه( ةرزخ ةً چً نعياشث ؟

 و(نقتَلیث چیصث؟

 ز( عفاف ةً چً نعياشث؟

 ح( دیو چً نیزان ازةرن زن ىانحرم جایز اشث؟

4 

 1 ایا اشالم طکل پَطض را نعیو کرده اشث جَضیح دٌیر؟ 6

 1 اعهالی کً جاثیر ىهاز را از ةیو نی ةرىر را ةيَیصیر؟ 7

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

 75/0 آثار نحتث ةً درا و راٌٍای افزایض ان را ةيَیصیر؟ 9

 1 نعاد را ةً عيَان الزنً عرل الٍی جَضیح دٌیر؟ 10

 1 طرایط جَکل حقیقی راةيَیصیر؟ 11

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

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

 !دارید، از نو پيروی كييد اگر خدا را دوشث نیةگَ:  ب(

 ندافظث الف(   2

 شخث ب(

 ندتث و دوشحی ج(

 روخيً ةی ىٍایث طلب و اشحعداد ٌای نحعدد د( 

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

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

 فقير  00ز روزه یا اطعام ور 00الف(  5

 دعَت نی كيد شرعانل دروىی كً ةً  ب(

 . جایی كً در و غم غصً ىيصثشرای شالنحی ج(

 اراده و جصهيم د(

 ةيو ایو دىيا و اخرت ه(

 نَرد پصيد ةَدنىيازی در اىصان كً در دوره ىَجَاىی و جَاىی ةيشحر نی شَد .... و(

 كيد روی ٌا كيحرل نیخالث روخی اشث كً اىصان را از اىجام كيدروی و جيد ز(

 گردی صَرت ....دشث جا نچ ح(

 ن راآىً شکل  خير نيزان را نشخض كرده 6

   .پدر و نادر غيتث . ةی اخحرانی ةً 7

آخرت  دارد قدنی كً ةر نی 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

 زشث یا زیتای خَد را نی شازد

 دوشحی ةا دوشحان خدا . پيروی از او. دشهيی ةا دشهيان خدا 9

دٌد كً ٌر كس ةً طَر كانل ةً ىحيجً ی اعهال ىيک یا ةد خَد ةرشد در ایو صَرت اگر نعاد ىتوَد ىظام خاكم ةر ایو جٍان اجازه ىهی  11

انکان اجرای عدالث نيان نردنان وجَد ىداشث . پس عدل خدا ایجاب نی كيد كً در پی ایو جٍان عالهی دیگر وجَد داشوحً ةاشود جوا 

 عدل و داد درةاره ی ٌهگان اجرا شَد

آن اشث كً اىصان وظيفً ی خَد را ةً خَةی اىجام نی دٌد ، فکر و اىدیشً ی خَد را ةً كار گيورد ، ةوا دیگوران  شرايط توکل حقيقي 11

  .نشَرت كيد ، ةٍحریو راه نهکو را اىحخاب كيد

 امضاء:    الهام سیفی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 61جمع 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

 دهن انساني)الف( يدیننام درس: 

 الهام سیفينام دبیر: 

 27/02/1400 اهتحان: تاریخ

 / عصرصتح 10:00 ساعت اهتحان:

 دقيقً 90هدت اهتحان: 

     https://konkur.info 
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