
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    نمره                                                                                                                           61جمع بارم : 

 با یاد خدا دل اه آرام می گیرد  و مطمئن باشید  هب شما کمک خواهد کرد.
 

ف
ردی

 

 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

1 

 . تٌَیسید را زیر قرآًی عثارات ترجوِ

 لَهُن اَشکی ذلِکَ فُسٍجَهُن یَحفَظَا ٍَ اَبضازِهِن هِي یَغُضَّا لِلوَُهٌِیيَ قُل -1

 الصّابِسیيَ هَعَ اهللَ اِىَّ ٍَالصَّالةِ بِالصَّبسِ اِستَعیٌَا ءاهٌََا الَّریيَ اَیُّهَا یا -٢

1 

1 

2 

 است دادُ قرار اّدافی چِ ترای را پَشش خداًٍد تٌَیسید((  زیشًا ٍَ سََءاتکُن یَُازی لِباسًا عَلَیکُن اًَصَلٌا قَد ءادَمَ بٌَی یا))  ی آیِ تِ تَجِ تا -1

 ؟

 ؟ است استَار ّایی پایِ چِ تر دیٌداری تٌَیسید((  یَُادٍّىَ األخِسِ الیََمِ ٍَ بِاهللِ یَُهٌَِىَ قََهًا تَجِدُ ال))  ی آیِ تِ تَجِ تا -2

5.5 

5.5 

3 

 . کٌید کاهل هٌاسة کلوات تا را خالی جای زیر عثارات در دقت تا

 . گیرد کار تِ........................  یعٌی دّد اًجام خَتی تِ را خَد..........................  اًساى کِ است درست جایی در تَکّل -1

 . گَیٌد هی.........................  هکرٍّات ٍ هحرهات تِ ٍ......................  هستحثات ٍ ٍاجثات تِ دیي احکام در -2

 . رٍد هی جا ّواى تِ ّن............................  رٍد جا ّر تِ دل کِ است ایي حقیقت -3

 ............................. -2.............................              -1:  است ًَع دٍ تر ٍاجة اًفاق -4

 . شَد هی هٌتْی صحیح ٍ درست..............................  تِ ٍ...........................  کارّایش کِ است کسی حکین -5

 ............................. -2.............................              -1:  از عثارتٌد ترد هی تیي از را ًواز خاصیت کِ کاری دٍ -6

5.5 

5.5 

5.25 

5.5 

5.5 

5.5 

4 

 . دّید کَتاُ پاسخ زیر سَاالت تِ

 ؟ هعٌاست چِ تِ تَکل -1

 ؟ است اسالم ی پایِ ٍ اساس جولِ کدام -2

 ؟ چیست ی ًشاًِ حیا ٍ عفت تا ّوراُ آراستگی -3

 ؟ است حرام هرداى ترای لثاسی چِ پَشیدى تٌَیسید -4

 ؟ چِ یٌیع تَفی -5

 ؟ چیست شیطاى کار -6

5.5 

5.25 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5 

 . دّید کاهل پاسخ زیر سَاالت تِ

 ؟ دارد ٍجَد اسثاب ٍ اتسار ٍ تَکل تیي ای راتطِ چِ -1

 ؟ شَد هی آراستگی ٍ عستوٌدی هَجة عفاف چگًَِ -2

 ؟ دّید تَضیح ؟ چیست اقتصادی فعالیت در عدالت ترقراری راُ -3

 ( هَرد 2) ؟ کٌد هی گوراُ را اًساى ّایی راُ چِ از شیطاى هعوَالً -4

 ؟ دّید تَضیح هثال تا را هاتأخر آثار ٍ هاتقدم آثار -5

 ؟ دارد تفاٍتی چِ دًیا در شدُ ثثت ّای ًاهِ تا اًساى اعوال ًاهِ -6

 (هَرد 2) دارًد؟ ّایی تَصیِ چِ هٌکر از ًْی ٍ هعرٍف تِ اهر هَرد در( رُ) خویٌی اهام-7

1 

1 

1 

1 

1.5 

1 

1 

 .......................... وام و وام خاووادگی:

   دبیرستان دوم و رشته: قطعم

 ........................................... :وام پدر

 .............................. :داوطلبشماره 

 صفحه  1:  سؤال صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی اریان

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

موزش و رپورش شهر تهران منطقه   تهران 1اداره ی آ

  دختراهن دولتیغیر  دبیرستان                                                                              

 93 -94سال تحصیلی  دومووبت ترم  پایانآزمون 

 دیه و زودگی وام درس:

 اکبری  :وام دبیر

 02/03/1394: امتحان تاریخ

 / عصرصبح 8 :ساعت امتحان

 دقیقه 90  :امتحانمدت 



 

 

 

 

 

 
 

 

ف
ردی

 

 محل مهر یا امضاء مدیر                                                           راهنمای تصحیح 

بارم
 

1 
 =ثِ هَهٌبى ثگَ چطوبى خَد سا کٌتشل کٌٌذ ٍ داهبى خَد سا اص )گٌبُ( حفظ ًوبیٌذ ایي ثشای آًبى پبکیضُ تش است.1

 کسبًی کِ ایوبى آٍسدُ ایذ اص صجش ٍ ًوبص یبسی خَاّیذ خذاًٍذ ثب صبثشاى است.ای -2
 

2 
 تقَی ٍ پشّیضکبسی –اًسبى سا اص ًبپسٌذی ّب حفظ ًوبیذ )عفبف( -1

 تَلی )دٍستی خذاًٍذ( ٍ تجشی )ثیضاسی اص ثبطل( استَاس است.-2
 

3 

 هسئَلیت، فکش ٍ اًذیطِ-1

 هعشٍف ، هٌکش-2

 عول-3

 صکبتخوس ٍ -4

 ّذفوٌذ، ًتبیج-5

 خطن ثِ پذس ٍ هبدس، غیجت-6

 

4 

 تَکل ثش خذا ثِ هعٌبی اعتوبد ثِ خذاًٍذ ٍ سپشدى ًتیجِ ی کبسّب ثِ اٍست.-1

 ال الِ اال اهلل هشکت اص یک ًفی )ثِ ّشچِ غیش خذاست( ٍ یک اثجبت )آسی ثِ خذاًٍذ یگبًِ(-2

 ضخصیت سٍحی ٍ دسک هتعبلی فشد-3

 ٍسیلِ ی جلت تَجِ صًبى ًبهحشم قشاس گیشد. -اًگطت ًوب کٌذ آًبى سا ًضد هشدم-4

 دسیبفت توبم ٍ کوبل سٍح تَسط فشضتگبى-5

 ٍسَسِ کشدى ٍ دادى ٍعذُ ّبی دسٍغیي-6

 

5 

جَیذ تَکل کٌٌذُ ای کِ اّل هعشفت ثبضذ هی داًذ کِ اًسبى ثبیذ دس ساستبی ساّیبثی ثِ ًیبصّب ٍ خَاستِ ّبیص اص اثضاس ٍ اسجبة ثْشُ -1

 صیشا ایي اثضاس ٍ اسجبة ثٌب ثش حکوت الْی قشاس دادُ ضذُ ٍ ثی تَجْی ثِ آى ّب ثی تَجْی ثِ حکوت ٍ علن الْی است.

اًسبى عفیف حیب داسد اص ایي کِ دیگشاى ثِ خبطش ثذًص ثِ اٍ تَجِ کٌٌذ اٍ دس ٍجَدش اسصش ّبی ٍاالتشی هی یبثذ کِ دیگشاى ثِ -2

ساستگی اٍ ثبعث جلت تَجِ دیگشاى ًیست اٍ خَد سا ثضسگ اٍ آساستِ است اهب آ ص ثشای اٍ اًجبم دٌّذ.تحسیي ٍ احتشام ثِ خبطش ثذً

 هی داًذ.

تَصیع عبدالًِ ی سَد حبصل اص فعبلیت اقتصبدی هیبى داسًذگبى کبس ٍ سشهبیِ است سَدی کِ اص ایي ساُ ثِ صبحت سشهبیِ هی سسذ  -3

 ت الْی ثبضذ اجش ٍ ثَاة اخشٍی ّن داسد.ًِ تٌْب حالل ٍ پبک است ثلکِ اگش ثب ًی

ایجبد  کیٌِ ٍ  –غبفل کشدى اص خذا ٍ یبد اٍ  –سشگشم کشدى ثِ آسصٍّبی سشاة گًَِ ی دًیب  –صیجب ٍ لزتجخص ًطبى دادى گٌبُ -4

 هَسد کبفی است( 2دضوٌی هیبى هشدم )رکش 

 ،اعوبلی کِ اًسبى دس صهبى حیبت خَد اًجبم هی دّذ داسای آثبسی ّستٌذ کِ ثشخی اص ایي آثبس ثعذ اص حیبت اٍ ّن ثبقی هی هبًذ -5

خش )سبختي هسجذ( ٍ اعوبل ٍ آثبسی کِ پیص اص هشگ دس دفتش اعوبل ثجت هی أت به کِ ثعذ اص هشگ اص اعوبل اًسبى ثش جب هی هبًذ یآثبس

 ذ هثل خَاًذى ًوبصضَد هبتقذم هی گَیٌ

ًبهِ ی اعوبل اًسبى ثب ًبهِ ّبی ثجت ضذُ دس دًیب تفبٍت اسبسی داسد ًبهِ ّبی ایي دًیب صشفب گضاسضی اص عول است کِ ثِ صَست  -6

 کلوبت ًَضتِ دسآهذُ اهب ًبهِ ی عول اًسبى ثِ گًَِ ای است کِ خَد عول ٍ حقیقت آى سا دس ثشداسد.

اص خَدخَاّی ٍ خَدستبیی  –قصذش تٌْب سضبی خذا ثبضذ  –هصلحت هخبطت سا سعبیت کٌذ  –کٌذ هبًٌذ طجیجی هْشثبى سفتبس  -7

 هَسد کبفی است( 2ثپشّیضد )رکش 

 

 2نام درس: دین و زندگی 

 اکبری نام دبیر:

 22/20/4031: امتحان تاریخ

 عصر/ صبح 8: ساعت امتحان

 دقیقه 32  مدت امتحان: 

 

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی                                                                             

 تهران 6اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه                                                                          

 )واحد فلسطین(                              دبیرستان غیر دولتی دخترانه ی                                        

 30 -31سال تحصیلی  نوبت دومترم  پایانسؤاالت  کلید        


