وام و وام خاووادگی.......................... :
مقطع و رشته :پیش داوشگاهی

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

وام پدر........................................... :
شماره داوطلب.............................. :

ردیف

تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

وام دبیر :قلمی

(واحد فلسطین)

آزمون پایان ترم ووبت اولسال تحصیلی 93-94

سؤاالت

تاریخ امتحان1393/10/ 06 :

ساعت امتحان 8 :صبح /عصر
مدت امتحان 70 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

بارم

جمهوری اسالمی اریان
اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه  6ت ران

وام درس :دیه و زودگی

آیات سیز را تزجوِ ٍ پیام آى را تٌَسیذ .
الف

 -1الذیي جاّذٍا فیٌا لٌذیٌْن سثلٌا ٍ اى اهلل لوع الوحسٌیي

3

 -2لقذ تعثٌا فی کل اهِ رسَالً اى عثذٍااهلل ٍ اجتٌثَا الطاغَت
جاّای خالی را تا کلوات هٌاسة پزکٌیذ.
ب

ً -1یایش تا خذاًٍذ ٍ عزض ًیاس تِ پیشگاُ اٍ ............. ،درقلة تقَیت هی کٌذ ،غفلت را کٌار هیسًذ ٍ اًساى را اس.......

1

اٍتْزُهٌذ هیکٌذ.
 -2ایي کِ اًساى درپشت پزدُظاّز ٍ در ٍراء ّز چیش خذارا تیٌذ درقذم ًخست هشکل تِ ًظز هیآیذ اها ّذفی......ٍ......
است.
تِ سَاالت سیزپاسخ کَتاُ دّیذ.
ج

3

 -1هعیارّای ثاتت تت پزستی را ًام تثزیذ؟
 -2تزًاهِ ریشی تزای اخالص را ًام تثزیذ؟
 -3سهیٌِ ساسی تزای شکَفایی اختیاررا ًام تثزیذ؟
تِ سَاالت سیز پاسخ کاهل دّیذ.

د

 -1تَحیذ ًظزی ٍ عثادی ٍ هزاتة آًْا را تِ طَر کاهل تَضیح دّیذ؟( در5خط ٍ اسکلوات کلیذی استفادُ شَد )

5

 -2سٌت الْی تعزیف ٍ شش هَرد آى را تَضیح دّیذ ؟( در 5خط)

جمع بارم  21 :نمره
با یاد خدا دل اه آرام می گیرد و مطمئن باشید هب شما کمک خواهد کرد.
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اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران م طنقه  6ت ران

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

رد

یف

کلید

وام درس :دیه و زودگي پیش داوشگاهي

(واحد فلسطین)

سؤاالت پایان ترم ووبت اول سال تحصیلي 93-94

راهنمای تصحیح

صفحه......... :

وام دبیر :قلمي
تاریخ امتحان1393/10/06:

ساعت امتحان 8:صبح /عصر
مدت امتحان 75 :دقیقه
محل مهر یا امضاء مدیر

-1الذیي جاّذٍا فیٌا لٌذیٌْن سثلٌا ٍ اى اهلل لوع الوحسٌیي
تزجوِ :کساًی کِ در راُ ها تالش ٍ هجاّذُ کٌٌذ ،قطعا راُ خَد راُ تِ آًاى هی ًوایایین ٍتی تزدیذخذاًٍذ ًیکَکاراى است
(ً 5.0وزُ)
الف

پیام :تَفیق الْی_ تَحیذ در رتَییت _ تزًاهِ ریشی تزای اخالظ(ً1وزُ)
-2لقذ تعثٌا فی کل اهِ رسَالً اى عثذٍااهلل ٍ اجتٌثَا الطاغَت
تزجوِ  :درهیاى ّزاهتی رسَلی را تز اًگیختین خذا را تپزستیذ ٍ اس اٍ اطاغَت تپزّیشیذ(ً 5.0وزُ)
پیام :تَحیذ عثادی تعذ اجتواعی_ تحقق تَحیذ اجتواعی السهِ تطکیل حکَهت اسالهی(ً1وزُ)
ً-1یایص تا خذاًٍذ ٍ عزض ًیاس تِ پیطگاُ اٍ.. ،هحثت .درقلة تقَیت هی کٌذ ،غفلت را کٌار هیسًذ ٍ اًساى را اس.اهذاد.

ب

اٍتْزُهٌذ هیکٌذ.
 -2ایي کِ اًساى درپطت پزدُظاّز ٍ در ٍراء ّز چیش خذارا تیٌذ درقذم ًخست هطکل تِ ًظز هیآیذ اها ّذفی اهکاى پذیز
ٍ قاتل دستزس است.
 -1الف) اطاعت ارتاتاًی جش خذا ب) تٌذگی کساًی جشخذا ج)خارج کزدى دیي اس تزًاهِ سًذگی د) تقلیذ اس کساًی در
جْت هخالف دیي حزکت هی کٌٌٌذ( ً1وزُ)

ج

 -2الف) تقَیت رٍحیِ حق پذیزی ب) افشایص هعزفت تِ خذا ج) راس ًیاس تا خذاًٍذ

د) یاد هعاد

ُ)اًجام عول صالح

(ً 1وزُ)
 -3الف) اعتقاد تِ خذاًٍذ حکین

ب)قاًَهٌذ تَدى جْاى

 -1خالقیت  :هثذا ٍ خالق جْاى  ،جْاى اس اصل ّای هتعذد پذیذ ًیاهذُ ،سز چطوِ خَتی ّاست ٍ درآفزیٌص ضزیک ًذارد
 .هالکیت  :هالک اصلی ٍ حقیقی خذاًٍذ ٍالیت  :حق تصزف ٍ سزپزستی ٍ،الیت پیاهثز در طَل خذا رتَتیت  :رب
العالویي تذتیز ٍ پزٍرش ،ادراُ کٌٌذُ ،هقصذ تعییي ٍ ّذایت هی کٌٌذ ٍ صاحة اختیار .تَحیذ عثادی :فقط خذای یگاًِ
پزستص تسلین فزهاى اٍ ّستن تعذ فزدی  :تِ هعٌا پزستص ٍاطاعت اس خذا ٍ رسَل خذا ٍ کطص ّا ،توایالت ،تصوین
ّا ٍ فعالیت اًساى سوت ٍ سَیی خذایی داضتِ تاضذ .تعذ اجتواعی :تِ هعٌای یگاًِ ٍ یکپارچِ ضذى ًظام اجتواعی در
جْت خذاًٍذ است افزاد در رٍاتط ٍ هٌاسثات اقتصادی ٍ سیاسی فزهاى الْی را حاکن هی کٌٌذ افزاد جاهعِ اس پذیزش
د

فزهاى طاغَت ٍ ستوگزاى سزتاس هی سًذ.
 -2تز اساس تقذیز الْی جْاى خلقت دارای قاًًَوٌذی است ٍ پذیذُ ّای جْاى در دایزُ قَاًیي خاصی حزکت هی کٌٌذ ٍ
هسیز تکاهلی را هی پیوایٌذ یا تز یکذیگز تاثیز هی گذارًذ  .اهتحاى ٍ اتتال هزتَط تِ ّوِ هزدهی هی ضَد تِ خذا ایواى
آٍردًذ ًیت ّا ٍ توایالت درًٍی آضکار هی ضَد ٍ هزتَط فزآیٌذ رضذ ٍ تکاهل اًساى هی ضَد .اهذادالْی  :ضاهل
تذکاراى ٍ ًیکَکاراى است ٍ ضزایط تزای رسیذى تِ ّذف فزاّن هی کٌذ .تَفیق الْی :ضاهل هَهٌاى هی ضَد ّوزاُ
سعی ٍ تالش هی کٌٌذ خذاًٍذ ضزایط ٍ اسثاب تزای رسذى تِ ّذف فزاّن هی کٌذ  .اهال :هزتَط کساًی در راُ تاطل
قذم گذاضتٌذ ٍ خذاًٍذ تِ آًاى هْلت هی دّذ ٍ استذراج عالٍُ تز هْلت تزای آًاى اهکاًات فزاّن هی کٌذ .تفاٍت
پاداش ٍ کیفز اگز ًیک اًجام دّی دُ تزاتز پاداش ٍ کار تذ هتٌاسة تا آى جشا ٍ کیفز هی تیٌی .
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