جمهوری اسالمی ایران

ش غٌذلي (ش داٍطلت):

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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جمهوری اسالمی ایران

محل مهر یا امضاء مدیر

راهنمبی تصحیح

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

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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