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ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

  بٍ سًاالت قرآوی زیر پاسخ دَیذ.

 ضطیفِ ظیط تیاًگط وساهیه اظ سطهایِ ّای الْی زض ٍجَز اًساى است؟الف( آیات 

 اها ضاوطا ٍ اها وفَضا.*اًا ّسیٌاُ السثیل 

 *ٍ ًفس ٍ ها سَاّا فالْوْا فجَضّا ٍ تمَاّا.

 ب( پیام آیِ )ٍ ها ّصُ الحیاُ السًیا اال لَْ ٍلؼة ٍ اى الساض االذطُ لْی الحیَاى لَ واًَا یؼلوَى( ضا تٌَیسیس.

 ( آیِ )اهلل ال الِ اال َّ لیجوؼٌىن الی یَم المیاهِ ال یطب فیِ ٍ هي اغسق هي اهلل حسیثاً( تِ چِ هَضَػی اضاضُ زاضز؟ج

یَم تطجف االضؼ ٍ الجثال ٍ واًت الجثال وثیثاً هْیالً( تِ وساهیه اظ ٍلایغ ضٍظ لیاهت اضاضُ زاضز؟)تا شوط ( آیِ )ز

 هَضز(
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 (25/0)َر مًرد  درستی یا وادرستی جمالت زیر را مشخص کىیذ.

 الف( تیاى ًوًَِ ّایی اظ ظًسُ ضسى هطزگاى اظ زالیل اهىاى هؼاز است؟

 ػاهل ضؼَض ٍ آگاّی اًساى زض زًیا ضٍح ٍ جسن اٍست.ب( 

 ز( ًفد غَض اظ ٍلایغ هطحلِ زٍم لیاهت است.

55/0 

3 

 زیر را کامل کىیذ. جمالت

 اًتراب غحیح ٍ زل تستي تِ آًْا ًیاظهٌس ............... ٍ ............... ّستین.الف( تطای 

 ًفس اهاضُ اًساى ضا اظ پیطٍی اظ ............... ٍ ............... تاظ هی زاضز.ب( 

 ج( الظهِ حىوت ذسا ایي است وِ ............... .

  یل تط ............... ٍ ............... زض تطظخ است.هىالوِ فطضتگاى ٍ ططف ذطاب لطاض زازى اًساًْا زل ز(

 زض هطحلِ ............... لیاهت اًساًْا آهازُ زضیافت پازاش ٍ ویفط هی ضًَس. ی(
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 بٍ سًاالت زیر پاسخ کًتاٌ دَیذ.

 تط تاضس وسام است؟ واهلالف( زٍ ٍیژگی ذاظ اًساى وِ تاػث هی ضًَس ّسفی ضا وِ اًتراب هی وٌین 

 ب( ًفس لَاهِ چیست؟

 ج( زیسگاُ پیاهثطاى الْی ٍ پیطٍاى آًاى زض هَضز هطي چیست؟

 ٍ( پیاهثطاى الْی تؼس اظ ایواى تِ ذسا چِ چیعی ضا هططح وطزًس؟

 ی( چطا پیاهثطاى ٍ اهاهاى تْتطیي گَاّاى لیاهت ّستٌس؟
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55/0 

55/0 

55/0 

 2از 1صفحٍ ی 

 ًام و ًام خاًوادگی: ..........................

 دهن ریاضی و تجربی هقطع و رشته:

 ...........................................ًام پدر: 

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمًُری اسالمی ایران

 آمًزش ي پريرش شُر تُران کل ادارٌ ی

 تُران 4ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شُر تُران مىطقٍ 

 رسالتدبیرستان غیرديلتی دختراوٍ سرای داوش ياحذ 

 1398 -99سال تحصيلی  ًوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 دیه ي زوذگیوام درس: 

 مریم خذیری وام دبیر:

 10/1398/ 07 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقٍ 75مذت امتحان : 
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 ومرٌ 16جمع بارم : 
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 سًاالت زیر پاسخ کامل دَیذ.بٍ 

 هٌظَض اظ تمطب ٍ ًعزیىی تِ ذساًٍس چیست؟ الف(

 ٍیژگیْای ًیطٍی ػمل تِ ػٌَاى یىی اظ سطهایِ ّای ٍجَزی اًساى ضا تٌَیسیس. ب(

 ًتطسیسى ذسا پطستاى اظ هطي تِ چِ هؼٌاست؟ ج(

 چطا ظًسگی زًیا اهىاى تحمك ٍػسُ ػسالت الْی ضا ًوی زٌّس؟ ز(

 اػوال تمسم ٍ اػوال ها تأذط ضا تا شوط هثال تٌَیسیس. ٍ(

 تفاٍت ًاهِ ّای زًیا تا ًاهِ اػوال چیست؟ ی(
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 2از 2صفحٍ ی 
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                                                                                         محل مُر یا امضاء مذیر                                                         راَىمای تصحیح ردیف

1 

 1اذتیاض ٍ اًتراب / گطایص تِ ذیط ٍ ًیىی الف( لسضت 

 55/0ب( ون اضظش تَزى ظًسگی زًیَی ٍ حمیمی تَزى ظًسگی آذطت 

 5/0ج( اثثات هؼاز ٍ حتوی تَزى لیاهت 

 5/0ز( هطحلِ اٍل / تغییط زض ساذتاض ظهیي ٍ آسواًْا 

 (25/0ظ / ؽ / ؽ ) ّط هَضز  2

3 
 5/0ج( ّیچ واضی اظ واضّای اٍ تیَْزُ ٍ ػثث ًثاضس.           5/0ػمل ٍ ٍجساى  ب(          5/0الف( هؼیاض ٍ هالن 

     25/0ی( زٍم     5/0ز( ٍجَز ضؼَض ٍ آگاّی 

4 

 5/0تی ًْایت طلثی اٍ  -2هتٌَع تَزى استؼسازّای اًساى  -1الف( 

 5/0سطظًطگط ًام زاضز. ب( ػاهل زضًٍی وِ زض هماتل گٌاُ ذَز ضا سطظًص هی وٌس ًفس لَاهِ یؼٌی ًفس 

تلىِ آًطا غطٍتی تطای جسن ٍ تي اًساى ٍ طلَػی تطای ضٍح  ج( پیاهثطاى الْی ٍ پیطٍاى آًاى هطي ضا پایاى ترص ظًسگی ًوی زاًٌس

 55/0اًساى هی زاًٌس یا پلی وِ آزهی ضا اظ یه هطحلِ ّستی )زًیا( تِ ّستی تاالتط )آذطت( هٌتمل هی وٌس. 

 55/0هططح وطزًس ٍ آى ضا الظهِ ایواى تِ ذسا زاًستِ اًس.  ٍ( ایواى تِ اذطت ضا

 55/1ی( چَى ظاّط ٍ تاطي اػوال اًساًْا ضا زض زًیا زیسُ اًس ٍ اظ ّط ذطایی هػَى ٍ هحفَظٌس. 

5 

اٍ الف( ًعزیىی ٍ تمطب تِ ذساًٍس ًعزیىی هىاًی ٍ ظاّطی ًیست، ًعزیىی تِ ذسا یه ًعزیىی حمیمی است ّواًطَض وِ زٍضی اظ 

زٍضی است. ذسا سطچطوِ ظیثایی ٍ ذَتی ّاست ٍ اًساًْا تِ هیعاًی وِ ظیثایی ّا ٍ ذَتی ّا ضا وسة وٌٌس تِ ذسا تستطیي ًَع 

 1ًعزیىتط هی ضًَس. 

پطٍضزگاض تِ ها ًیطٍیی ػٌایت وطزُ تا تا آى تیٌسیطین ٍ هسیط زضست ظًسگی ضا اظ ضاُ ّای غلط ٍ ذَب ضا اظ تس تطریع زّین ب( 

 ضا زضیاتین ٍ اظ جْل ٍ ًازاًی زٍض ضَین. حمایك

ج( ًتطسیسى ذسا پطستاى اظ هطي تِ ایي هؼٌا ًیست وِ آًْا آضظٍی هطي هی وٌٌس تلىِ آًاى اظ ذساًٍس ػوط طَالًی هی ذَاٌّس تا 

واهلتط ذسا ضا هاللات وٌٌس اًْا ظهیٌِ ضضس ذَز ضا فطاّن وٌٌس تا تا اًسٍذتِ تتَاًٌس زض ایي جْاى تا تالش زض ضاُ ذسا ٍ ذسهت تِ اًس

 5/1ٍ تِ زضجات تطتط تْطت ًائل ضًَس. 

الف( زض ایي ػالن ّوِ تِ پازاش یا ویفط توام اػوال ذَز ًوی ضسٌس تِ ػٌَاى هثال وساًی وِ واضّای ًیه فطاٍاى وطز یا افطازی ز( 

جْاى فطٍ هی تٌسًس. ب( ایي جْاى ظطفیت جعا  وِ جٌایت ٍ ذیاًت وطزًس لثل اظ اًىِ تِ پازاش یا سعای اػوال ذَز تطسٌس چطن اظ

 1ٍ پازاش واهل اًساًْا ضا ًساضز هثالً چگًَِ هی تَاى پازاش تسیاضی اظ اػوال هاًٌس ضْازت زض ضاُ ذسا ضا زض ایي زًیا زاز. 

تمسم ًام زاضز هثل اض هال تستِ هی ضَز ایي اػوال آثتطذی اػوال اًساى هحسٍز تِ زٍضاى ظًسگی اًساًْا است تا هطي پطًٍسُ اػوا ٍ(

ها ًیع تاظ هی هاًس ایي اػوال آثاض هاتأذط ًام زاضز هثل وسی وِ وتاتی ضا ًواظ ٍ ضٍظُ. اها پطًٍسُ تسیاضی اظ اػوال حتی تؼس اظ حیات 

  5/1تِ وتاتراًِ هی زّس تا ظهاًی وِ وتاب استفازُ هی ضَز زض پطًٍسُ اػوال اٍ پازاش هی ًَیسٌس. 

زًیا غطفاً گعاضضی اظ ػول است تػَضت ولوات ٍ ًَضتِ زضآهسُ است اها ًاهِ ػول اًساى تِ گًَِ ای است وِ ذَز  ی( ًاهِ ّای ایي

 1ػول ٍ حمیمت آى ضا زض تط زاضز. اظ ایي ضٍ توام اػوال اًساى زض لیاهت حاضط هی ضًَس ٍ اًساى ػیي ػول ذَز ضا هی تیٌس. 

 امضاء:    مریم خذیری وام ي وام خاوًادگی مصحح :  ومر16ٌجمع بارم :

 آمًزش ي پريرش شُر تُران کل ادارٌ ی

 تُران 4ٍ ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شُر تُران مىطق

 سرای داوش ياحذ رسالت دختراوٍ ديلتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایاى ترم ًوبت اول کليد

 تجربی و ریاضی دیي و زًدگی دهنًام درس: 

 هرین خدیریبير: ًام د

 07/10/1398تاریخ اهتحاى: 

 / عصرصبح  08:00ساعت اهتحاى: 

 دقیقه 75هدت اهتحاى: 
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