
 

 

 

 

 

 
 

 ومرٌ 02جمع بارم : 

 ومرٌ بٍ حريف:                بٍ عدد:   تجدید وظر  ومرٌ  بٍ عدد:             ومرٌ بٍ حريف:           ومرٌ
 محل مهر ي امضاء مدیر

 تاریخ ي امضاء:                      وام دبیر:            تاریخ ي امضاء:                    وام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 آیبت زیر را ترجوِ کٌید 1

 الکبتجیي:........................................ٍ اى علیکن لحبفظیي کرام 

 ثیبًگر کدام یک از سرهبیِ ّبی اًسبى است ؟« إًب ّدیٌبُُ السجیل إهب شبکراً ٍ إهب کفَرا» آی1ِ.

 ثِ کدام یک از گَاّبى قیبهت اشبرُ هی کٌد ؟«  ٍإىَّ علیکن لحبفظیي»   .آیِ 2

3 

 ًورُ(2کٌید.)جبی ذبلی را ثب کلوبت هٌبست پر  2

  ًورُ(0.5است.)....................... یاًسبى در زًدگ یّدف اصل (1

ذّي عووَم اًسوبًْب را    د،یاست کِ در طَل تبر یریفراگ یاًسبى پس از آى، از پرسشْب ٌدُیٍ آ ......................... (2

   ًورُ(0.5ثِ ذَد هشغَل کردُ است.)

  ًورُ(0.5کٌد.) یه یاًکبر هعبد را ...............................هعرف یّب سُیاز اًگ یکیقرآى  (3

 ًورُ(0.5....................... ّوراُ است.) ییجْبى ثب ثرپب يیا بىیپب (4

2 

  ًورُ(3ثِ سَاالت زیر پبسد کَتبُ دّید.) 3

 ًورُ(0.5چگًَِ است؟ ) بهتیًبهِ عول اًسبى در ق (1

 ًورُ(0.5هعٌبست؟)ثرزخ در اصطالح ثِ چِ  (2

 ًورُ(0.5اشبرُ دارد؟ ) ی( ثِ چِ هَضَعسیاز ذَاة ثرذ بی*ثِ گفت اًجسیراُ پرّ ی)ثِ گفت طفل جُست تیث (3

اًسبى اشبرُ  ِیثِ کدام سرهب« دٍرم یعجت تر کِ هي از ٍ يیتر از هي ثِ هي است/ ٍ کیدٍست ًسد» تیث (4

 ًورُ(0.5دارد؟ )

 ًورُ(0.5)ست؟یچ یهٌظَر از اّداف اصل (5

 ًورُ(0.5است؟ ) یزًدگ بىیهرگ پب ،یًسجت ثِ زًدگ دگبُیدر کدام د (6

3 

 ًورُ(1.5.)ٍ تَضیح دّید درستی یب ًبدرستی عجبرتْبی زیر را تعییي ًوبیید 4

  ًورُ(0.5اًد. ) بهتیگَاّبى ق يیفرشتگبى ثْتر (1

  ًورُ(0.5است. ) بریاذت ِیاز سرهب یهسئَل سرًَشت ثَدى اًسبى ًبش  (2

  ًورُ(0.5است. ) یذّي ٍ بیاًسبى در دً یشعَر ٍ آگبّعبهل (    3

3 

 2 استدالل ّبی قرآى درثبرُ اهکبى هعبد را ًبم ثجرید ٍ ثگَیید چرا ثرذی  اًسبى ّب ایي اهکبى را رد هی کٌٌد ؟ 5

 1 هثبل تَضیح دّید.  2هٌظَر از آثبر هبتبذر اعوبل چیست؟ ثب ذکر  6

 1 را ًدارد؟ یاهکبى تحقق ٍعدُ عدل الْ بیچرا دً 7

 1 . دیکٌ بىیرا در هَرد هرگ ث یالْ بهجراىیپ دگبُید 8

 1 اٍلیي گبم ثرای حرکت در هسیر عجَدیت چیست؟ ٍ شبهل چِ چیسّبی است؟ 9

 1 ٍیژگی ّبی ثرزخ را ًبم ثجرید؟ ٍتب چِ زهبًی اًسبى ّب در ثرزخ هی هبًٌد ؟ 10

 2 اٍلیي تفبٍت ّبی اًسبى، گیبّبى ٍ حیَاًبت در چگًَگی رسیدى ثِ ّدف را تَضیح دّید؟ 11

 1از 1صفحِ ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهن ریاضی و تجربی هقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهًری اسالمی ایران

 آمًزش ي پريرش شهر تهران کل ادارٌ ی

 تهران 4ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شهر تهران مىطقٍ 

 رسالتسرای داوش ياحد دبیرستان غیرديلتی دختراوٍ 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

  1دیه ي زودگیوام درس: 

 الهام سیفی وام دبیر:

 12/1399 /26امتحان: تاریخ

 / عصرصبح 28:  22  ساعت امتحان:

 دقیقٍ 45مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 تی گواى تزای ضوا گْثاًاًی ّستٌذجَاب:

 اختیار ٍارادُ ی اًساى .1

 فزضتگاى. 2

 قیاهت. 4               ًطٌاختي قذرت خذا . 3                    چیستی هزگ. 2                تقزب ٍ ًشیکی تِ خذا. 1 2

3 

 عیي عول اًساى  است ًِ فقط گشارش (1

 حایل هیاى دٍ چیش  (2

 یدفع خطز احتوال یقاًَى عقل (3

 فطزت (4

 جاهع ّستٌذ. -یاخزٍ-زیًاپذ اىیکِ پا ییّذفْا (5

 هعاد يیهٌکز ذگاُید (6

4 
 )غ( (1

 )ظ(  (2

 )غ((    3

هزدگاى، اضارُ تِ ًظام هزگ ٍ سًذگی در طثیعت، سیزا  اضارُ تِ پیذایص ًخستیي اًساى، اضارُ تِ ًوًَِ ّای اس سًذُ ضذى 5

 ایي ٍاقعِ ی عظین را تا قذرت هحذٍد خَد هی سٌجٌذ.

هاًذ )آثار ها تأخز(؛ تِ عٌَاى هثاال   یتاس ه شیها ً اتیتعذ اس ح یاس اعوال حت یاریهاًٌذ ًواس ٍ رٍسُ؛ اها پزًٍذُ تس یاعوال 6

 رسَم غلط -غلط یهذّا -وارستاىیت-هذرسِ-هسجذ-ساخت کتاتخاًِ

 جشا ٍ پاداش کاهل اًساى ّا را ًذارد. تیجْاى ظزف يیا -رسٌذ. یتوام اعوال خَد ًو فزیک ایعالن ّوِ تِ پاداش  يیدر ا 7

8 

جسن ٍ تاي اًسااى ٍ    یتزا یپٌذارًذ؛ تلکِ آى را غزٍت یًو یتخص دفتز سًذگ اىیآًاى هزگ را پا زٍاىیٍ پ یالْ اهثزاىیپ

) تاِ  ایا (دً یهزحلاِ ّسات   کیرا اس  یآٍرًذ کِ آده یتِ حساب ه یپل ایداًٌذ  یرٍح اًساى ه یدرخطاى تز تزا یطلَع

 یٍ اتاذ  یٍاقع یاًساى است ٍ سًذگ یاس سًذگ یتٌْا تخص کَچک ایدً ذگاُید يی. در اکٌذیتاالتز (آخزت) هٌتقل ه یِّست

 ضَد یآغاس ه ایدً يیپس اس ا

ضٌاخت اًساى، ضاهل: ضٌاخت سزهایِ ّا، تَاًایی ّا،ٍ استعذادّای اٍ ٍ ّن چٌایي ضاٌاخت    ٍ ضاهل چِ چیشّای است؟ 9

 هَاًع حزکت در ایي هسیز است.

 اداهِ ی فعالیت رٍح)تَفی( ، درک ٍ هطاّذُ ی اهَری کِ درک آى ّا در دًیا هوکي ًثَد ٍ گفت ٍگَ تا فزضتگاى،   11

 ی تزخی اعوال، تا سهاى قیاهت در آى جا هی هاًذ.قطع ًطذى ارتثاط تا دًیا ٍ تاسهاًذى پزًٍذُ 

11 

اًساى خَد تایذ ّذف خَد را اس خلقت خَد تطٌاسذ ٍ اًتخاب کٌذ ٍتسَی آى گام تازدارد، در حاالی کاِ گیاّااى تاِ       -

اًساى رٍحیِ ی تی ًْایت طلة دارد ٍتِ دًثاال  -2صَرت طثیعی ٍ حیَاًات تصَرت غزیشی تسَی ّذف حزکت هی کٌٌذ

ی پایاى پذیز است، در حالی کِ حیَاًات ٍگیاّاى ّذف ّای هحذٍدی دارًذ ٍ ٌّگاهی کِ تِ سازحذی اس رضاذ   ّذف ّا

 ٍکوال هی رسٌذ، هتَقف هی ضًَذ

 امضاء:    الهام سیفی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 دهن ریاضي و تجربيدین و زندگي نام درس: 

 الهام سیفي نام دبیر:

 10/1399/ 06 اهتحان:تاریخ 

 / عصرصبح  10:00 ساعت اهتحان:

 دقیقه 45هدت اهتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار




