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قرآن و پیام آیات
 -1آیه ی شریفه ی  " :مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَیِئَةِ فَال یُجْزي إِلَ مِثْلَها وَ هُمْ ل یُظْلَمُونَ "

الف

1

الف  -ترجمه کنید .
52.0

ب -این آیه به کدامیک از سنت های الهی اشاره دارد ؟
 -2با توجه به آیه ی شریفه ی

" إِنَا کُلَ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ

" آفرینش ( قضای ) موجودات بر اساس

52.0

چیست ؟
درستي و نادرستي گزاره هاي زیر را با ( ص  /غ ) مشخص کنید

ب

 -3هر چیزی که وجودش از خودش نباشد برای موجود بودن نیازمند دیگری نیست ( .

)

52.0

 -4اولین قدم برای ورود به بندگی و اخالص  ،افزایش معرفت به خداست .

(

)

52.0

 -5وجود اراده و اختیار در انسان  ،به علت اراده ی الهی و خواست خود اوست .

(

)

52.0

جاهاي خالي را با کلمات داده شده کامل کنید
توحید  -خالقیت -بهشت -عبادت – پاکي و صفاي قلب – دیدار محبوب  -مالکیت

ج

 -6بستر اصلی حرکت به سوی اینکه انسان در پس هر چیزی خدا را ببیند  .............. ،است.
 -7مهم ترین اعتقاد دینی و پایه و اساس همه ی دین  .............. ،است .

120

 -8توحید در  ..............معلول توحید در  ..................است .
 -9اطاعت از رسول خدا و جانشینان او  ،الزمه ی توحید در  ................است .
 -01باالترین میوه ی اخالص در بندگی  ...............است .
به سوالت زیر پاسخ کوتاه دهید
-11امداد خاص خداوند نسبت به آنان که نیت پاک دارند چه سنتی از سنت های الهی است ؟

د

-12دو مورد از نشانه های وجود اختیار در انسان را نام ببرید .
-13اینکه معتقد باشیم هرگونه تصرف در جهان  ،حق خدا و شایسته ی اوست چه مرتبه ای از
توحید است ؟
-14حالت تدریجی در حرکت به سوی عذاب الهی چه نام دارد ؟
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گزینه ي صحیح را انتخاب کنید
-11کدام آیه در راستای حدیث " ما رایت شیئا اال و رایت اهلل قبله و بعده و معه " قرار دارد ؟
 -1اهلل نور السماوات و االرض
-3ان یشاء یذهبکم و یأت بخلق جدید

-2نحن اقرب من حبل الورید
-4الحمد هلل المتجلی لخلقه بخلقه

-16قرآن کریم خدا را غنی خوانده و انسان را فقیر نامیده است و این نسبت  ...................زیرا
..................
-1هیچگاه تغییر نمی کند – هرچه انسان در کسب کماالت پیش رود نسبت به دیگران غنی تر و کامل تر است
.
 -2هیچگاه تغییر نمی کند – هرچه انسان در کسب کماالت پیش رود نسبت به خداوند همچنان فقیر است .
-3گاهی تغییر می کند – خود و همه ی کماالت خود از خدا سرچشمه می گیرد و غنی و عبودیتشان بیشتر می
شود .
 -4گاهی تغییر می کند – خود و همه ی کماالتش از خدا سرچشمه می گیرد و عبودیتشان در پیشگاه خدا قوی
تر می شود .

ر

-17کدام گزینه ترتیب صحیحی از میوه های درخت اخالص است ؟
-1احساس اطمینان و آرامش روانی – عدم نفوذ شیطان – دست یابی به معرفت و حکمت – تقرب الهی
 -2عدم نفوذ شیطان – دست یابی به معرفت و حکمت – احساس اطمینان و آرامش روانی – تقرب الهی
 -3عدم نفوذ شیطان – احساس اطمینان و آرامش روانی – تقرب الهی -دست یابی به معرفت و حکمت
 -4احساس اطمینان و آرامش روانی – عدم نفوذ شیطان – تقرب الهی -دست یابی به معرفت و حکمت

-18کدام مفهوم از آیه ی " .....لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر " مستفاد می
گردد ؟
-1بهشتیان سعادت خود را در گرو تبعیت از حجت نهان می دانند .
-2دوزخیان  ،سیه روزی خود را در قیامت معلول عدم پیروی از ندای عقل می دانند
-3گناهکاران در روز قیامت با مشاهده ی عذاب آتش از خداوند طلب بخشش می کنند
-4پاسخ دادن به ندای هوس موجب سیه روزی در دنیاست

-19شرک در خالقیت نقطه ی مقابل کدام مفهوم از توحید است و به چه معناست ؟
-1جهان از اصل های متعدد پدید نیامده است – اعتقاد بهخدایان متعدد و چند مبدأ برای جهان
-2نیرو و توان مخلوقات همه از آن خداست – اعتقاد بهخدایان متعدد و چند مبدأ برای جهان
 -3جهان از اصل های متعدد پدید نیامده است – خداوند برخی از کارهای خود را به دیگران واگذار کرده است
 -4نیرو و توان مخلوقات همه از آن خداست – خداوند برخی از کارهای خود را به دیگران واگذار کرده است
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مفاهیم زیر را تعریف کنید

و

-22حسن فعلی و حسن فاعلی :

.

-21قضا و قدر الهی :
به سوالت زیر پاسخ کامل دهید

ی

-22از برنامه های رسیدن به اخالص  ،تقویت روحیه ی حق پذیری را توضیح دهید .

3

-23ریشه ی بت پرستی و شرک جدید در جهان امروز چیست؟توضیح دهید .
-24رابطه ی اختیار و اراده ی انسان با اراده ی خداوند چگونه است ؟
موفق و موید
باشید

11نمره

مرشدی
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ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

کلید سواالت

الف -هرکس کار نیکی بیاورد  ،ده برابر آن پاداش خواهد داشت و هرکس کار بدی بیاورد جز مانند آن
1

جزا نیابد و بر آن ستم نرود .
ب -سنت تفاوت در پاداش و کیفر

2

تقدیر الهی

3

غ

4

غ

5

ص

6

پاکی و صفای قلب

7

توحید

8

توحید در مالکیت-توحید در خالقیت

9

عبادت

11

دیدار محبوب

11

توفیق الهی

12

تفکر و تصمیم – احساس رضایت و پشیمانی – مسئولیت پذیری

13

توحید در والیت

14

استدراج

15

گزینه 1

16

گزینه 2

17

گزینه 2

18

گزینه 2

19

گزینه 1

21

حسن فاعلی  :نیت – هدف – قصد روح عمل
حسن فعلی :شکل – کالبد – جسم – ظاهر عمل
قضا  :به معنای انجام رساندن – پایان دادن – حکم کردن – حتمیت بخشیدن

21

قدر  :لندازه گرفتن – موجودات از آن جهت که خداوند حدود – ویژگی آنها را تعیین کرده مقدر به تقدیر
الهی هستند .
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اولین قدم برای ورود به بندگی و اخالص  ،حق پذیری است .
22

23
24

افراد حق پذیر -1 :در مقابل حق تسلیم و به آسانی وارد مسیر بندگی می شوند  -2تابع دلیل هستند و
به دنبال آن می روند .
برخی انسان ها در عین قبول داشتن خداوند  ،دین و دستورات آن را در متن زندگی وارد نمی کنند و
تمایالت دنیایی و نفسانی خود را اصل قرار می دهند .
طولی -خداوند اراده کرده است که انسان موجودی مختار و دارای اراده باشد و در فعل اختیاری تا زمانی
که انسان به انجام فعلی اراده نکند آن فعل انجام نمی گیرد .

صفحه 2
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ادارهیکلآموزشوپرورشضهرتهران(منطقهی)21


وام خاوًادگی:

دبیرستانوپیصدانطگاهیغیردولتی

کالس :چُارم دبیرستان
رشتٍ :ریاضی ي تجربی

امتحاناتنوبتاوّلسالتحػیلی95-96

شمارٌ صىدلی:
ردیف

1

وام درس :دیه ي زودگی پیشداوشگاَی
وام دبیر :آقای َاشمی
تاریخ امتحان59/04/40 :
ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان 54 :دقیقٍ
نمره

سؤاالت

2

آیاتزیررابهطورکاملترجمهکنیذ:

الف) ٍ لقذ بؼثٌا فی کل اهِ سسَال اى اػبذٍا اهلل ٍ اجتٌبَا الطاغَت
ب) قل اهلل خالق کل ضی ٍ َّ الَاحذ القْاس
2

1/5

پیامآیاتزیررابنویسیذ:

الف) اى یطأ یزّبکن ٍ یأت بخلق جذیذ
ب) ٍ الزیي جاّذٍا فیٌا لٌْذیٌْن سبلٌا ٍ اى اهلل لوغ الوحسٌیي
ج) کال ًوذ ّؤالء ٍ ّؤالء هي ػطاء سبک ٍ هاکاى ػطاء سبک هحظَسا
3

2

درستییانادرستیجمالتزیررابا(ظ)و(غ)مطخعکنیذ.

الف) تفکش دسصفات خذاًٍذ هوٌَع است ٍ تفکش دس رات اٍ هَسد تطَیق هی باضذ.
ب) حسي فؼلی بِ طَس طبیؼی حسي فاػلی سا بِ دًبال هی آٍسد.
ج) هطابق سٌت اهذاد ،خذاًٍذ پاداش ًیکَکاساى سا هضاػف هی ًوایذ.
د) ایٌکِ خذاًٍذ داسای حق تصشف است بیاًگش تَحیذ دس ٍالیت اٍ هی باضذ.
4

2/5

جاهایخالیراباکلماتمناسبپرکنیذ.

الف) پضضک بِ ٍاسطِ  ...............بیواساى سا ضفا هی دّذ ٍ اٍلیای الْی ٍ پیاهبش(ظ) بِ ٍاسطِ ...........
ب) ػباست ال الِ اال اهلل اص  ........بخص تطکیل یافتِ است .کِ ػباستٌذ اص .................
ج) اٍلیي قذم بشای ٍسٍد بِ بٌذگی ٍ اخالظ  ..................است.
5

3

اغطالحاتزیرراتعریفکنیذ.

الف) تَحیذ دس سبَبیت
ب) حسي فاػلی
ج) سٌت استذساج
6

اغطالحاتسطراولراباتوضیحاتسطردوممرتبطکنیذ(.یکاغطالحاضافیاست)

1/5

( الف:توحید در والیت ب :حکمت ج :سنت امداد د :معرفت برتر )
 :1داًص هتیي ٍ استَاس  :2هطاّذُ خذاًٍذ دس ٍسای ّشچیض
7

بهسواالتزیرپاسخکوتاهدهیذ.

الف) هشاحل ًیاصهٌذی جْاى بِ خذاًٍذ سا بیاى کٌیذ.
ب) تَحیذ دس ػبادت داسای چٌذ بؼذ است ًام ببشیذ.
ج) چْاس هَسد اص سٌت ّای الْی سا ًام ببشیذ.
د) دس هَسد کلوِ «ال الِ اال اهلل» دٍ ػٌَاى بٌَیسیذ.

 :3یاسی سساًی ػام ٍ ضاهل خَباى ٍ بذاى
2/5

8
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بهسواالتزیرپاسختطریحیدهیذ.

5

الف) چشا ًوی تَاًین بِ رات خذاًٍذ پی ببشین؟
ب) اٍلیي ثوشُ اخالظ دس بٌذگی چیست؟ تَضیح دّیذ.
ج) ٍضؼیت جْاى کًٌَی اص هٌظش تَحیذ ٍ ضشک سا تَصیف کٌیذ.
د) ضشک دس سبَبیت سا تَضیح دّیذ.
ّـ) هقذهِ اٍل استذالل ًیاصهٌذی جْاى بِ خذا سا تَضیح دّیذ.
موفقباضیذ .جمعنمره

12

Hamkelasi.ir

@ihamkelasi

پاسد اهتحاى تططیحی زی -55زیي ٍظًسگی پیص زاًطگاّی – سطای زاًص
 -1آیات زیر را به طور کامل ترجمه کنیذ)2(:
 الثتِ ها زض هیاى ّط اهتی فطستازُ ای تطاًگیرتین وِ ذسا ضا ػثازت وٌیس ٍ اظ طاغَت زٍضی خَییس
 تگَ ذساًٍس آفطیٌٌسُ ّط چیع است ٍ اٍست یىتای چیطُ ضًَسُ
 -2پیام آیات زیر را بنویسیذ)1.5( :
ً -1یاظهٌسی خْاى تِ ذساًٍس زض تما  -2تَحیس زض ضتَتیت
 -2اّتوام تِ ػول صالح یىی اظ تطًاهِ ّای تمَیت اذالظ  -2سٌت تَفیك الْی
 -3سٌت اهساز الْی
 -3درستی یا نادرستی جمالت زیر را با (ص) و (غ) مشخض کنیذ)2(.
-1ؽ (تفىط زض شات هوٌَع ٍ زض صفات هَضز تطَیك است)
-2ؽ ( حسي فاػلی تِ طَض طثیؼی حسي فؼلی ضا تِ زًثال هی آٍضز)
-3ؽ ( ایي تؼطیف تطای سٌت تَفیك الْی است)
-4ظ
 -4جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنیذ)2.5(.
 پعضه تِ ٍاسطِ ...اسثاب هازی ...تیواضاى ضا ضفا هی زّس ٍ اٍلیای الْی ٍ پیاهثط(ظ) تِ ٍاسطِ .....اسثاب
هؼٌَی..
 ػثاضت ال الِ اال اهلل اظ .زٍ ...ترص تطىیل یافتِ است .وِ ػثاضتٌس اظ ً....فی ( ًِ تِ ّطهَخَز) ٍ اثثات (
آضی تِ ذسای یگاًِ)............
 اٍلیي لسم تطای ٍضٍز تِ تٌسگی ٍ اذالظ .....حك پصیطی ........است.
 -5اططالحات زیر را تعریف کنیذ)3(.
 تَحیس زض ضتَتیت :ذساًٍس صاحة اذتیاضی است وِ تستیط ّوِ اهَض زض زست اٍست .اٍست وِ خْاى ضا
ازاضُ هی وٌس ٍ تِ سَی آى همصسی وِ تطایص هؼیي فطهَزُّ ،سایت هی ًوایس ٍ تِ پیص هی تطز.
 حسي فاػلی :زض اًدام ّط ػول ،اگط ًیت زضًٍی ٍ للثی اًساى الْی تاضس حسي فاػلی ضخ زازُ است.
 سٌت استسضاج :گاّی ذساًٍس ػالٍُ تط هْلت زازى  ،تِ اهىاًات گوطاّاى هی افعایسٍ آى ّا تا اصطاض ذَز
تیطتط زض فساز ٍ گٌاُ فطٍ هی ضًٍسٍ تِ تسضیح تِ سَی ّالوت اتسی ًعزیه تط هی ضًَس.
 -6اططالحات سطر اول را با توضیحات سطر دوم مرتبط کنیذ ( .یک اططالح اضافی است)()1.5
ب:حىوت:1 :.زاًص هتیي ٍ استَاض ** ج:سٌت اهساز:3 :یاضی ضساًی ػام ٍ ضاهل ذَتاى ٍ تساى **ز:هؼطفت
تطتط :2 ** :هطاّسُ ذساًٍس زض ٍضای ّطچیع**
 -7به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ)2.5( .
 هطاحل ًیاظهٌسی خْاى تِ ذساًٍس ضا تیاى وٌیس :زٍ هطحلِ  -1پیسایص  -2تما
 تَحیس زض ػثازت زاضای چٌس تؼس است ًام تثطیس .زٍ تؼس  -1فطزی  -2اختواػی
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 چْاض هَضز اظ سٌت ّای الْی ضا ًام تثطیس– .سٌت اهتحاى ٍ اتتالء – سٌت تَفیك الْی – سٌت اهساز –
سٌت اهْال ٍ اهالء – سٌت استسضاج – سٌت تفاٍت زض پازاش ٍ ویفط – سٌت تأثیط ًیىی یا تسی زض
سطًَضت
 زض هَضز ولوِ «ال الِ اال اهلل» زٍ ػٌَاى تٌَیسیس.ولوِ تَحیس – هْن تطیي ضؼاض اسالم – خاهغ ّوِ اتؼاز
تَحیس -تْای تْطت – زغ هستحىن ذساًٍس
 -8به سواالت زیر پاسخ تشریحی دهیذ)5( .
 چطا ًوی تَاًین تِ شات ذساًٍس پی تثطین ؟ ذساًٍس حمیمتی ًاهحسٍز است تٌاتطایي زض ظطف شّي ها ًوی
گٌدس ٍ شّي تِ حمیمت اٍ احاطِ پیسا ًوی وٌس .اظ ایي ضٍ ًوی تَاًین تگَیین وِ چیست ّ .ط چیستی تطای
اٍ فطض وٌین اٍضا زض حس تصَضات شٌّی ذَز پاییي آٍضزُ ٍ هحسٍز وطزُ این.
 اٍلیي ثوطُ اذالظ زض تٌسگی چیست؟ تَضیح زّیس .اٍلیي ثوطُ اذالظ زض تٌسگی ،ػسم ًفَش ضیطاى زض
اًساى ٍ یأس اٍ اظ فطز تا اذالظ است  .تِ تسضیح وِ اًساى ضضتِ ّای اذالظ ضا هحىن هی وٌس  ،تَاًایی
ضیطاى زض ٍسَسِ وطزى اٍ ون هی ضَز تا خایی وِ تِ ّیچ ٍخِ ًوی تَاًس زض ٍی تأثیط تگصاضز.
ٍ ضؼیت خْاى وًٌَی اظ هٌظط تَحیس ٍ ضطن ضا تَصیف وٌیس .اغلة هطزم زًیاى لثَل زاضًس وِ ذسای
یگاًِ ذالك خْاى است ٍ ّن اٍ ایي خْاى ضا ازاضُ ٍ تستیط هی وٌس اها ٍلتی زض ظًسگی اًساى ػصط خسیس
هَاضزی ضا هیثیٌین وِ تا ایي پصیطش ّن ذَاًی ًساضز -1 .تطذی اًساى ّا چٌاى تِ اهَض زًیَی سطگطم ضسُ
اًس وِ ذسا ضا فطاهَش وطزُ ٍ ذسا زض للة آًاى خایگاّی ًساضز  .ظضق ٍ تطق زًیا ،ضَْاتَّ ،ی ٍ َّس ٍ...
 -2اهطٍظ تططیت گطفتاض تت پطستی پیچیسُ تطی ًسثت تِ ػصط خاّلیت ضسُ است چطا وِ زض آى ظهاى
فمط  363تت پطستیسُ هی ضس اها اوٌَى تسیاضی اظ اًساى ّا ّعاضاى تت تطای ذَز تطاضیسُ ٍ هی پطستٌس .
هؼیاض تت پطستی زض خْاى اهطٍظ  ،اطاػت اظ اضتاتْایی خع ذساًٍس ،تٌسگی وساًی خع اٍ ،ذاضج وطزى زیي ٍ
زستَضات آى اظ هتي ظًسگی ٍ ...است .ضیطِ ایي تت پطستی ًیع آى است وِ تطذی اًساى ّا زض ػیي لثَل
زاضتي ذساًٍس  ،زیي ٍ زستَضات آى ضا زض هتي ظًسگی ذَز ٍاضز ًوی وٌٌس ٍ توایالت زًیایی ٍ ًفساًی
ذَز ضا اصل لطاض هی زٌّس.
 ضطن زض ضتَتیت ضا تَضیح زّیس .ضطن زض ضتَتیت یؼٌی ایٌىِ اًساى ّا زضوٌاض ضتَتیت الْی تطای اًساى
ّای زیگط یا سایط هرلَلات حساتی خساگاًِ تاظ وٌٌس ٍ گواى وٌٌس وِ آى اًساى ّا هی تَاًٌس هستمل اظ
ذساًٍس اهَض ضا تستیط وطزُ ٍ زض خْاى زذالت وٌٌس هثالً تیواضی ضا ضفا ترطٌس یا هطىلی ضا ضفغ وٌٌس.
 همسهِ اٍل استسالل ًیاظهٌسی خْاى تِ ذسا ضا تَضیح زّیسّ .طگاُ تِ ذَز ًظط وٌین زض هی یاتین وِ
پسیسُ ای ّستین وِ ٍخَز ٍ ّستی ها اظ ذَزهاى سطچطوِ ًوی گیطز .یؼٌی یه ظهاًی ًثَزُ این ٍ سپس
پسیس آهسُ این .توام هَخَزات ٍ اضیاء پیطاهَى ها ًیع ّویي گًَِ ّستٌس .تِ ػثاضت زیگط اًساى ٍ
هَخَزات خْاى پسیسُ ّایی ّستٌس وِ زض ٍخَز تِ ذَزضاى هتىی ًیستٌس.

اهام صازق(ع):ػثازت زُ لسوت زاضز وِ ًُِ لسوت آى وسة ضٍظی حالل است.
تا آضظٍی تَفیك  .سیسّازی ّاضوی

@ihamkelasi

Hamkelasi.ir

Hamkelasi.ir

ش غٌذلي (ش داٍطلت):
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اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

محل مهر یا امضاء مدیر

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

سئوال

ًبم ٍاحذ آهَزضي :دثيرستبى سراي داًص ًَثت اهتحبًي :اٍل

سبعت اهتحبى 8 :غجح

ًبم ٍ ًبمخبًَادگي:

ًبم پذر:

رضتِ :چْبرم  -كليِ رضتِّب

ٍقت اهتحبى 60 :دقيقِ

سئَال اهتحبى درس :ديي ٍ زًذگي4

ًبم دثير /دثيراى:

سبل تحػيلي95 - 96 :

تبريخ اهتحبى95/10/04 :

رديف
1

2

سَاالت

ثبرم

اًَاع تَحيذ ٍ ضرك را در آيبت ٍ جوالت زير هطخع كردُ ٍ در هقبثل آى ثٌَيسيذ.
الف :هعرفت خذاًٍذ

ب :فرهاًرٍای جْاى خذاست

ج ٍٓ ..... :ال ئشْرِكٔ في حٔنْوِِ اَحذاً

د :اًساى هشرك

هـ :چٌذ شخصیتي

و :اًََا اَقَلُ لِلشّيء مُي فَیٓنَٔىُ

ز :خذاياى عیي ينذيگر شًَذ

ح :تفرقِ ٍ تضاد جاهعِ را فرا هيگیرد

4

درستي يب ًبدرستي عجبرات زير را ثب (ظ  /غ) هطخع كٌيذ.
الف :اًساى هيتَاًذ خصَصیات ٍ چیستي تْشت ٍ جٌّْن را تشٌاسذ.
ب :پیاهثراى تِ دلیل درك حضَر خذاًٍذ در هشنالت تِ اٍ پٌاُ هيترًذ.

2

ج :جولِ«ًواز را تايذ هطاتق تا شیَُای مِ خذا فرهاى دادُ تجا تیاٍرين» تِ حسي فاعلي اشارُ دارد.
د :اخالص سثة هيشَد مِ فرد تتَاًذ آگاّاًِ تصوین تگیرد ٍ سرگرداى ًشَد.
3

جوالت ًبقع را ثب كلوبت هٌبست پر كٌيذ.
الف :هْوتريي گام ترای درك صحیح از ًظام حامن تر جْاى خلقت……………… است.
ب :اجرا ٍ پیادُ مردى تِ …………… الْي اشارُ دارد.

2

ج :قذرت اًتخاب يل عول خاص از هیاى چٌذيي رفتار هوني …………… ًام دارد.
د :شٌاخت قَاًیي …………… هَجة تٌظین درست راتطِ اًساى تا خَد ٍ ديگراى ٍ خذاًٍذ هيگردد.
4

 )4پبسخ كبهل دّيذ.
الف :علل عرضي را ّوراُ تا يل هثال تعريف مٌیذ.

1/5

ب :ثورات اخالص(هیَُّای اٍلیِ) را تٌَيسیذ.

1/5

ج :تِ ترتیة آيات« :مُلّاً ًُوِذُّ َّٔالءِ ٍ َّٔالءِ …… » « هٓي جاءٓ تالحٓسٌَِِٓ فَلَِ عٓشْرُ اَهٕثالِْا ٍ هٓني جناءٓ تالسّنیه َِِ فَنال

1

ئجسی اِلّا هِثلَْا …… » تِ مذام يل از سٌتّای الْي اشارُ دارًذ؟

پبسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود ،نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد.
صفحه …1… :از ……1

پبسخنبمه سفیذ داده شود .
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ویژه دبیران

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

راٌّوبي تػحيح درس :ديي ٍ زًذگي4

ًبم ٍاحذ آهَزضي :دثيرستبى غيردٍلتي دختراًِ سراي داًص

ًَثت اهتحبًي :اٍل

ًبم دثير  /دثيراى:

رضتِ :رضتِّبي :چْبرم  -كليِ رضتِّب

سبعت اهتحبى 8 :غجح
سبعت اهتحبى 8 :غجح
تبريخ اهتحبى95/10/04 :
تبريخ اهتحبى95/10/04 :
ثرگ
تعذاد ثــرگ راٌّوـبي تػـحيح 1 :ثرگ

سبل تحػيلي95 - 96 :

رديف
1

ثبرم

پبسخ سَاالت
انواع توحيذ و شرك را در آیات و جمالت مشخض کرده و در مقاتل آن تنویسيذ( .هر مورد  0/5نمره)
الف) تَحيذ ًظري

تعذاد ثرگ سئَال:

ثرگ

ة) تَحيذ در ٍاليت
ج) تَحيذ در ٍاليت
د) ضرك عجبدي(عولي ) فردي

4

ّـ) ضرك عجبدي(عولي) اجتوبعي
ٍ) تَحيذ در رثَثيّت
ز) تَحيذ در خبلقيّت
ح) ضرك عولي (عجبدي) اجتوبعي
2

درستی یا نادرستی زیر را تا (ص/غ) مشخض کنيذ( .هر مورد  0/5نمره)
الف)ظ
ة) غ

2

ج)غ
د) غ
3

جمالت ناقض را تا کلمات مناسة پر کنيذ( .هر مورد  0/5نمره)
الف) اعتقبد ثِ خذاًٍذ حكين  -عبدل  -قبدر
ة) قضبي

2

ج) اختيبر
د) حبكن ثر زًذگي اًسبىّب
4

پاسخ کامل
الف) غفحِ  50كتبة درسي از درس پٌجن

1/5

ة) جَاة در غفحبت  38 ٍ 37كتبة درسي از درس چْبرم

1/5

ج) ثِ ترتيت ثِ سٌت اهذاد الْي (ً 0/5ورُ) ٍ سٌت تفبٍت در پبداش ٍ كيفر(ً 0/5ورُ)

موفق ببشیذ

صفحه …1… :از ……1

1

جمع کل
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