ًام ٍ ًام خاًَادگی:
ًام پذر:
ًام درس :دیي ٍزًذگی پایِ دٍازدّن
کالس:
شوارُ طٌذلی:

بسوِ تعالی
سازهاى آهَزش ٍ پرٍرش استاى کرهاى
هذیریت آهَزش ٍ پرٍرش
شْرستاىً/احیِ/هٌغقِ ....................
ًام هذرسِ ............................ :

رشتِ تحظیلی :
ًام دبیر :
تاریخ اهتحاى 1397/12/25 :
ٍقت اهتحاى  60 :دقیقِ
تعذاد برگ 2 :

پیام آیِ ٍ حذیث زیر را بٌَیسیذ ً 2(.ورُ)
 - 1اَحَسِبَ الٌَّاسُ اَى یَترَکَا اَى یَقَُلَُا آهٌََّا ٍَ ُّن لَا یُفتٌََُى
 - 2تَفَکَّرٍُا فِی کُلِّ شَیٍ ٍَ ال تَفَکَّرٍُا فِی رَاتِ اهلل (پیاهبر اکرم(ص))

جاّای خالی را با کلوات هٌاسب کاهل کٌیذ ً 2(.ورُ)
ّ - 3وِ هَجَدات عالن ّن در هرحلِ ٍّ .....................................ن در  ...........................................بِ خذاًٍذ ًیازهٌذ ّستٌذ .
 - 4عقیذُ بِ تَاًایی پیاهبر (ص) ٍ اٍلیای دیي (ع) در برآٍردى حاجات اًساى ٍقتی  ..............................................است کِ تَاًایی را از خَد آًْا ٍ
هستقل از خذا بذاًین .
ّ .................................. ٍ..................................... - 5ر فرد هْوتریي عاهل در تعییي ّذف ّا ٍ رفتارّای اٍست .
 - 6شرط بٌذی  ،از اهَر زیاى آٍر رٍحی ٍ اجتواعی است ٍ اًجام آى  ،حتی در بازی ّا ٍ ٍرزشْای هعوَلی ًیس  .........................است .

درستی یا ًادرستی گسارُ ّای زیر را هشخض کٌیذً 2(.ورُ)
 - 7جاهعِ تَحیذی جاهعِ ای است کِ از تفرقِ ٍ تضاد دٍری هی کٌذ ٍ بِ سَی ٍحذت ٍ ّواٌّگی حرکت هی کٌذ.
 - 8عادت ٍ تکرار گٌاّاى کبیرُ زهیٌِ ساز رفتي اًساى بِ سوت گٌاّاى طغیرُ است.
ٍ - 9جَد اختیار ٍ ارادُ در اًساى ًاشی از ارادُ الْی ٍ خَاست خذاست.
- 10اًساى بایذ با کشف حکوت احکام الْی را هبٌای تظوین گیری خَد قرار دّذ .

-11اطغالحات زیر را تعریف کٌیذً 2(.ورُ)
حسي فاعلی
علل عَلی

بِ سَاالت زیر پاسخ تشریحی دّیذ .
-12آثار تَحیذ عولی در بعذ فردی را بٌَیسیذ ؟(ً 1/5ورُ)

-13سٌت اهذاد خاص یا تَفیق الْی را تَضیح دّیذ ؟(ً 1/5ورُ)

 -14تَبِ اجتواعی بِ چِ هعٌاست ٍ هْوتریي ابسار برای اطالح بیواری ّای اجتواعی کذام است ؟(ً 1/5ورُ)

 -15یکی از هعیارّای توذى اسالهی علن اًذٍزی  ،تعقل ٍ خردٍرزی است پیاهبر اکرم در ایي زهیٌِ چِ اقذاهاتی اًجام دادًذ ؟(ً 1/5ورُ)

بِ سَاالت زیر پاسخ کَتاُ دّیذ.

 -16شٌاخت سٌت ّای الْی در زًذگی اًساًْا چِ آثار ٍ پیاهذّایی دارد؟(ً 1/5ورُ)

-17دالیل ٍ شَاّذ ٍجَد اختیار را فقظ ًام ببریذ؟(ً 1/5ورُ)

-18چرا تَبِ در دٍرُ جَاًی آساًتر است ؟(ً 1/5ورُ)

-19پایبٌذی بِ احکام ٍ قَاًیي دیي اسالم چِ آثاری بذًبال دارد ؟(ً 1/5ورُ)

