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آیات قرآنی زیر را ترجمه کنيذ( 2/5نمره)
ٍ « -1لقذ بعثٌب فی کل اهِ رسَال اى اعبذاهلل ٍ اجتٌبَا الطبغَت»
 « -2الن اعْذ الیکن یب بٌی ادم اى ال تعبذٍا الشیطبى اًِ لکن عذٍ هبیي ٍ اى اعبذًٍی ّذا صزاط هستقین»
 « -3اهلل الذی سخزلکن البحز لتجزی الفلک فیِ ببهزُ ٍلتتبعَا هي فضلِ ٍ لعلکن تشکزٍى»
ٍ« -4الذیي جبّذٍافیٌبلٌْذیٌْن سبلٌبٍ اى اهلل لوع الوحسٌیي»
« -5هي جبء ببلحسٌِ فلِ عشز اهثبلْب ٍ هي جبء ببلسئِ فال یجزی اال هثلْب ٍ ّن ال یظلوَى»

ب)آیات ریل اشاره به چه نکات و موضوعی دارد؟(2نمره)
 -1اوا کل شی خلقىاٌ بقدر
 -2ي الذیه کذبًا بایاتىا سىستدرجهم مه حیث ال یعلمًن ي املی لهم ان کیدی متیه
 -3لً کىا وسمع اي وعقل ما کىا فی اصحاب السعیز

 -4يَ اَقِمِ الصَّالةَ لِذِکْزی

 -5اِنَّ اهلل رَبّی يَ رَبُّکُمِ فَاعَبُدٌُ هذا صِزاطٌ المُسِتَقیمٌ

ج) جاهای خالی را تکميل کنيذ(پاسخ گسارهای  5نمره)
 -1هعشفت تِ خذا صهاًی هیَُ خَد سا هی دّذ کِ اص هشحلِ ی  ..........................تِ هشحلِ  ...........................تشػذ ٍ دس قلة تثثیت ؿَدٍ سیـِ تت
پشػتی ٍ ؿشک جذیذ آى اػت کِ تشخی اص اًؼاى ّا .......................دیي ٍ دػتَسات آى سا دس ٍ .........................اسد ًوی کٌٌذ.
 -2عثاست (ال الِ اال اهلل)کلوِ تَحیذ ٍ تفکش دس آى هَجة فالح ٍسػتگاسی اػت ٍ پیاهثش آى سا  ........................هعشفی کشدُ ٍ خذاًٍذ ایي کلوِ
سا ً ....................اهیذُ اػت.
 -3اًؼاًْا ّش قذس تِ هعٌای حقیقی کاهل تش ؿًَذ  .......................خَد سا تِ خذا تْتش دسک کشدُ ٍ  ..............دس پیـگاُ خذاًٍذ قَی تش ٍ تیـتش
هی ؿَد.
 -4تاالتشیي هیَُ اخالف دس تٌذگی  ٍ ......................اٍلیي ثوشُ اخالف  ......................هی تاؿذ.
 -5پغ ……… ٍ .....قاًوًَوٌذی ّا ّن الصهِ کاسی اختیاسی اًؼاى ٍ ّن  ......................... ٍ ........................آى اػت.
 -6اص آى جْت کِ خذاًٍذ تا  ............................. ٍ..........................ایجاد هی ؿَد هشتَط تِ قضای الْی ٍ اص آى جْت کِ خذاًٍذ هتعال
ٍ ............... ٍ .....................یظگی آى سا تعییي هی کٌذ هقذس تِ .....................اػت.
 -7دس ًگاّی طسف تش ًؼثت تِ هحذٍدُ ی اختیاس اًؼاى تِ ایي ًتیجِ هی سػین کِ ایي عاهل تاعث ٍ ....................ی تؼَی قلِ ّای کوال اػت ٍ
دس ًگاُ اٍل ایي قاًًَوٌذی ّا  .........................اٍػت.
--------------------------------------------------------------------------------

د) اصطالحات(1/5نمره)

 -1سنت امالء و استدراج

 -2حسن فعلی و فاعلی

ه) درستی و نادرستی سؤاالت ریل را مشخص کنيذ 1/5( :نمره)
 –1سٍی آٍسدى دًیا ٍ لزت ّای دًیایی تِ تشخی اًؼاى ّا ی گٌاُ کاس ًـاًِ ی هَسد لطف ٍ خذا قشاسگشفتي آًاى ًیؼت صیشا اص ًعوت
ّای تی پایاى الْی هحشٍم هاًذُ اًذ ٍ ایي اهش حاکی اص ػٌت تَفیق الْی اػت.
 -2تشاػاع فضل خذاًٍذّوِ تٌذگاى تشاػاع هیضاى اعوالـاى پاداؽ ٍ جضاء هی دّذ.
 -3پیشٍصی یا ؿکؼت دس آصهایؾ ّا علت جذا ؿذى اًؼاى ّای خَب اص تذ ٍ ػاختِ ؿذى یا عقة هاًذگی هی گشدد.
 -4قذست اختیاس تا ػاختاس اًؼاى ػشؿتِ ٍ ٍجَد آى اًکاس پزیش اػت.
ً -5خؼتیي گام تشای ٍسٍد تِ تٌذگی ٍ اخالف تقَیت سٍحیِ حق پزیشی اػت.
-6صهیٌِ ػاص چٌیي پشٍاصی ٍ دٍسی اص پٌذاسّای ًادسػت دسک صحیح ًظام حاکن تش جْاى خلقت اػت.

رس
د
ﺎ
ﭘ
ﺸﻦ
ﯿ
ﮑ
ﯿ
ﻠ
ﭘ
ا

امتحان پایاوی وًبت ايل

دبیرستان و پیش دانشگاهی

امتحان دیه ي زوذگی چهارم

صفحه2

و) پاسخ کوتاه دهيذ2 ( :نمره)
 -1ؿَاّذ اختیاس سا ًام تثشیذ)0/75(.
 -2آثاس سٍاج جثشی گشی دس جاهعِ سا ًام تثشیذ2( .هَسد)()0/5
 -3تیي ؿٌاخت قَاًیي جْاى خلقت ٍ ؿٌاخت قَاًیي حاکن تش صًذگی اًؼاى ّا چِ تفاٍتی ٍجَد داسد)0/75(.

ز) به سواالت زیر پاسخ کامل دهيذ5/5( .نمره)
 -1ساُّای دسک ًیاصهٌذی جْاى سا تا  2اػتذالل ًتیجِ گیشی کٌیذ )1( .
 -2اص هشاحل تشًاهِ سیضی تشای اخالف (اًجام عول صالح )(ساص ٍ ًیاص تا خذاًٍذ ٍ کوک خَاػتي اص اٍ)سا تطَس کاهل تَضیح دّیذ)1(.
 -3ایواى تِ خذاًٍذ حکین ٍ ًظام حکیواًِ اٍ چِ تاثیشاتی دس صًذگی اًؼاى داسد ()1
 -4تـاتِ ٍ تٌاػة هیاى تعذ فشدی ٍ اجتواعی تَحیذ عولی سا تَضیح دّیذ)1(.
 -5چشا اسادُ اًؼاى دس طَل اسادُ خذاًٍذ اػت ٍ تا آى هٌافات ًذاسد)0/75(.
 -6چشا ًوی تَاى تِ رات خذا پی تثشین ٍ تذاًین کِ اٍچیؼت ٍ چگًَِ اػت()0/75
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