تطوَ تؼالی
دیي ّ زًذگی ()1

آهْزظ ّ پرّرظ ًادیَ 2زًجاى

ًام ّ ًام خاًْادگی:

رغتَ ُای  :تجرتی ّ ریاضی

دتیرضتاى دّرٍ دّم پْیٌذگاى فرزاًَ

ًام کالش:

ًین ضال دّم ضال تذصیلی 96/97

تاریخ اهتذاى 97/3/9 :

ردیف

1

هذت اهتذاى 75 :دلیمَ
ضاػت غرّع اهتذاى 10 :صثخ
« تؼذاد صفذات ضْاالت :ضَ ترگ»

ضْاالت
در جاُای خالی کلوات هٌاضة تٌْیطیذ:

تارم

3

الف)آى ُذف کاهل تر اضت کَ تِتر تتْاًذ پاضخگْی دّ ّیژگی «  ».............................. «ّ »......................................تاغذ.
ب) ًفص ضر کػی کَ در درّى اًطاى طغیاى هی کٌذ ّ اّ را تَ گٌاٍ فرا هی خْاًذ «  »...................یؼٌی « ً »....................اهیذٍ
هی غْد.
ج) در لراى کرین تؼذ از یکتا پرضتی در تارٍ ُیچ هْضْػی تَ اًذازٍ «  »................ضخي گفتَ ًػذٍ اضت.
چ) تَ آى دضتَ از اػوال کَ هذذّد تَ دّراى زًذگی اضت ّ تا هرگ پرًّذٍ آى تطتَ هی غْد «  ّ ».........................آى دضتَ کَ دتی
تؼذ از هرگ ها ًیس تاز هی هی هاًذ «  »........................هی گْیٌذ.
د) تمْا تَ هؼٌای «  »...................... « ّ »..................اضت.
ر) اگر ًواز را کْچک ًػوارین ّ ًطثت تَ آًچَ در ًواز هی گْیین ّ اًجام هی دُین درک درضت داغتَ تاغین  ًَ ،تٌِااز «  »..............کَ
از ترخی « ُ »................ن تَ تذریج دّر خْاُین غذ.

2

کلوات ّ هفاُین دادٍ غذٍ تا کذاهیک از گسیٌَ ُای زیر ارتثاط دارد تٌْیطیذ:
( تیساری از دغوٌاى خذا  -دّضتی تا خذا – ال الَ اال اهلل  -صثر ّ پایذاری در تراتر خْاُع ُای دل – خضْع ّ خػْع – تثرّج)
اف) رّزٍ
ب)آغاز دیٌذاری:
ج)جِاد در راٍ خذا:
د) پایَ ّ اضاش تٌای اضالم:
ر) رکْع ّ ضجْد:
ر) تٌذ رّی ّ زیادٍ رّی در خْد ًوایی

ًورٍ تَ ػذد:

ًورٍ تَ ػذد در صْرت اػتراض:

ًورٍ تَ درّف:

ًورٍ تَ درّف در صْرت اػتراض:

ًام ّ اهضای دتیر :هِیي افطری

ًام ّ اهضای دتیر :هِیي افطری

1/5

صفذَ دّم ضْاالت دیي ّ زًذگی ( )1تجرتی ّ ریاضی

3

تَ ضْاالت دادٍ غذٍ پاضخ کْتاٍ تذُیذ:
الف) تر پا غذٍ دادگاٍ ػذل الِی هرتْط تَ کذام هردلَ از لیاهت اضت؟

0/5

ب)خذاًّذ غرط اصلی دّضتی تا خْد را چَ چیسی اػالم هی کٌذ؟

0/5

ج)تا تْجَ تَ دذیث اهام صادق ع « ,للة اًطاى درم خذاضت در درم خذا غیر خذا را جا ًذُیذ» تٌْیطیذ لراى کرین یکی از ّیژ گی ُای
هْهٌاى را چَ هی داًذ؟

0/5

چ) هؼیار ّ ارزظ ّالؼی اًطاى از ًظر دضرت ػلی ع چیطت؟
د) دّ فایذٍ ًواز در آیات هختلف لراى کذاهٌذ؟
ر) دکن ًْغیذى غراب چَ کن ّ چَ زیاد چیطت؟
ر) دّ هْرد از چیس ُایی کَ رّزٍ را تاطل هی کٌذ را ًام تثریذ؟
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0/5
0/5
0/5
0/5

تَ ضْاالت زیر پاضخ کاهل ّ تػریذی تذُیذ:
الف) دیذگاٍ گرُّی کَ جِاى پص از هرگ را اًکار هی کٌٌذ ًطثت تَ هرگ ّ زًذگی اًطاى چگًَْ اضت؟

1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب) ترای اثثات ایٌکَ هؼاد الزهَ ػذل الِی اضت  ،یک هْرد کار ًیک ّ یک هْرد گٌاُی را تْضیخ دُیذ کَ در دًیا لاتل پاداظ ّ هجازات
ًثاغذ ؟

1/5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج)از راتطَ هیاى پاداظ ّ کیفر « راتطَ تجطن ػول» را تْضیخ دادٍ ّ تٌْیطیذ در رّز لیاهت آًچَ تَ ػٌْاى پاداظ ّ کیفر دادٍ هی غْد
چیطت؟

1/5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------چ) چرا ترای درکت در هطیر ُذف ّجْد الگْ ُایی کَ راٍ را تا هْفمیت طی کردٍ ّ تَ همصذ رضیذٍ اًذ تطیار ضرّری اضت؟

1/5

« صفذَ ضْم ضْاالت دیي ّ زًذگی ( )1تجرتی ّ ریاضی »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د)چَ ارتثاطی تیي ػفاف ّ آراضتگی ّ همثْلیت ّجْد دارد؟ غرح دُیذ.

1/5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر) کفارٍ جوغ تَ چَ هؼٌاضت ؟ ّ تر چَ کطی ّاجة اضت؟

1

16
« خذایا چٌاى کي ضر اًجام کار

تْ خػٌْد تاغی ّ ها رضتگار»

« در پٌاٍ دك ّ تذت تْفیمات ّ ُذایت الِی رضتگار ّ ػالثت تخیر ّ هْفك تاغیذ إى غاء اهلل »

