
جمهوری اسالمی ایران

وزرات آموزش و پرورش

آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

وحددبیرستان غیردولتی مُ

ًام ٍ ًام ذاًَازگی :

ضیاضی ٍ تجطبی-زّن پایِ : 

 کالس :

دومووبت امتحاوات 

1دیه و زودگی

هحوسیًام زبیط : آقای 

 10/04/1399 تاضید اهتحاى :

زقیقِ 80 ظهاى پاسرگَیی : 

صفحه 1

بارمسواالتردیف

0.5بِ چِ هعٌاست؟ يیآسواًْا ٍ ظه ٌصیحق بَزى آفط 1

0.5 بٌَیسیس.ضا « َاىُیَالحَ یَلَِْ ٍَ اَىَّ السٍاضَ اآلذَطََٓ لٌََْ ٍَ لَعَبٌ ااَلّ ایآُالسًُّالحَی صٍَََُ ها ّ»هفَْم آیِ 2

1چطا زًیا اهکاى تحقق ٍعسُ عسل الْی ضا ًساضز. تَضیح زّیس. 3

0.5تَفی بِ چِ هعٌاست؟ 4

5
پصیط ّواى ّسفْای اذطٍی ّستٌس؟ ّسف ّای پایاى ًا

صحیح  غلظ
0.5

0.5هَضز 2زالیلی کِ بط اهکاى هعاز زاللت زاضًس ضا ًام ببطیس.  6

7
قیاهت آهازگی اًساًْا بطای زضیافت پازاش یا کیفط است. ٍیژگی هطحلِ اٍل

صحیح  غلظ
0.5

0.5پیاهبطاى با چِ کساًی اظ یک زض ٍاضز بْطت هی ضًَس؟ 8

0.5بِ کسام سطهایِ اًساى اضاضُ زاضز؟« اَهٍا ضاکَطًا ٍَ اَهٍا کَفَضًا لَیالسَّب ٌاُُیاًَّا َّسَ»آیِ  9

10

هَاضز ظیط اضاضُ بِ کسام ٍیژگی عالن بطظخ زاضز؟ 

 ; گصضتگاى یٍ علب آهطظش بطا طاتیاًجام ذ

 ;فطضتگاى با اًساى یگفت ٍ گَ

1

1عول اًساى چٌس جٌبِ زاضز؟ تَضیح زّیس. 11

0.5اظ زیسگاُ حضطت علی )ع( ظیطک تطیي اًساى کیست؟ 12

13
زازى است. بیٍسَسِ کطزى ٍ فط ًفس اهاضُکاض 

 صحیح                     غلظ
0.5

14
.ضًَس یجٌْن ضاًسُ ه یگطٍُ بِ سَ گطٍُ اىیهحاکوِ، زٍظذ اىیاظ پا قبل

 صحیح                     غلظ
0.5

0.5 ضطط هحبت بِ ذسا چیست؟...«  ُِاللّ حبِبکُنُیُ یفَاتَّبِعًََِ قُل اَى کٌُتُن تُحَبٍَىَ اللّ »زض آیِ هباضکِ 15

0.5تاثیط ًواظ بِ چِ چیعی بستگی زاضز؟ 16

1ضابغِ بیي هحبت الْی ٍ آثاض آى ضا تَضیح زّیس. 17

1چِ ظهاًی ذساًٍس اظ ها ضاضی ٍ چِ ظهاًی ًاضاضی ذَاّس بَز؟ تَضیح زّیس. 18

19
هْن تطیي فایسُ ضٍظُ شکط ذساًٍس است.

 صحیح                     غلظ
0.5

1اًساًْای باتقَا ٍ بی تقَا ضا اظ زیسگاُ حضطت علی بٌَیسیس.هَثَل  20

1ضا تَضیح زّیس.« ال الِ اال اهلل»عباضت  21
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جمهوری اسالمی ایران

وزرات آموزش و پرورش

آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

وحددبیرستان غیردولتی مُ

ًام ٍ ًام ذاًَازگی :

ضیاضی ٍ تجطبی-زّن پایِ : 

 کالس :

دومووبت امتحاوات 

1دیه و زودگی

هحوسیًام زبیط : آقای 

 10/04/1399 تاضید اهتحاى :

زقیقِ 80 ظهاى پاسرگَیی : 

صفحه 2

22 
بعس اظ هطاقبت ًَبت عْس بستي با ذساست.

 صحیح                     غلظ
0.5

0.5تبطج:  23

1هَضز 2است؟  ی ظًاى چِ زستَضی بیاى ضسُسگیعفاف ٍ پَض ٓزضباض نیزض قطآى کط 24

0.5 حکن ًواظ ٍضٍظُ ٍی چیست؟ کِ سفط کطزُ، بواًس. ییبرَاّس کوتط اظ زُ ضٍظ زض جااگط کسی 25

1عفاف بِ چِ هعٌاست؟ 26

0.5تبطی: 27

1، حکوص چیست؟ تَضیح زّیس.طزًگی عوساً ضا ضهضاى هاُضٍظُ  یاگط کس 28

0.5با ذسا هی ضٍز؟ اظ زیسگاُ حضطت علی اًساى چِ ظهاًی بِ جٌگ 29

30 
هحبت الْی تٌبل ضا صبَض ٍ ضکیبا هی کٌس.

صحیح                     غلظ
0.5

 هَفق باضیس

نمره پاسخ دهیذ 11به دلخواه به میزان 
20
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جمهوری اسالمی ایران

وزرات آموزش و پرورش

آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

وحددبیرستان غیردولتی مُ

ًام ٍ ًام ذاًَازگی :

تجطتیزّن  پایِ : 

 کالس :

دومووبت امتحاوات 

 1 یگدوز و  هیدکلید آزمون 

یحیسضًام زتیط : آقای 

 10/04/1399 تاضید اهتحاى :

ظهاى ضا ٍاضز کٌیس ظهاى پاسرگَیی : 

صفحه 1

بارمسواالت ردیف

0.5حق تَزى آفطیٌص آسواًْا ٍ ظهیي تِ چِ هعٌاست؟  -1

ّسف زاض تَزى ذلقت آًْاست. یتِ هعٌا يیآسواى ّا ٍ ظه ٌصیحق تَزى آفط

ظ    غ        0.5ّسف ّای پایاى ًاپصیط ّواى ّسفْای اذطٍی ّستٌس؟  -2

   ظ

 0.5تِ کسام سطهایِ اًساى اضاضُ زاضز؟ « ضاکَطًا ٍَ اَهٍا کَفَضًااَهٍا  لَیالسَّث ٌاُُیاًَّا َّسَ»آیِ  -3

اذتیاض

ظ   غ      0.5زازى است.  ةیٍسَسِ کطزى ٍ فط ًفس اهاضُکاض  -4

غ

0.5ضا تٌَیسیس. « َاىُیَالحَ یَلَِْ ٍََٓ اَىَّ السٍاضَ اآلذَطَ لٌََْ ٍَ لَعَةٌ ااَلّ ایآُالسًُّالحَی صٍَََُ ها ّ»هفَْم آیِ  -5

آذطت یتَزى ظًسگ یقیحق / یَیزً یاضظش تَزى ظًسگ کن

0.5هَضز   2زالیلی کِ تط اهکاى هعاز زاللت زاضًس ضا ًام تثطیس.  -6

 زض یاضاضُ تِ ًظام هطگ ٍ ظًسگ-اظ ظًسُ ضسى هطزگاى ییًوًَِ ّا اىیت-اًساى يِیًرست ٌصیآفط

 عثیعت

1چطا زًیا اهکاى تحقق ٍعسُ عسل الْی ضا ًساضز. تَضیح زّیس.  -7

ضسٌس. یتوام اعوال ذَز ًو فطیک ایعالن ّوِ تِ پازاش  يیزض ا

 جعا ٍ پازاش کاهل اًساى ّا ضا ًساضز. تیجْاى ظطف يیا

0.5تَفی تِ چِ هعٌاست؟  -8

زضیافت توام ٍ کوال ضٍح تَسظ فطضتگاى

1هَاضز ظیط اضاضُ تِ کسام ٍیژگی عالن تطظخ زاضز؟  -9

;  گصضتگاى یٍ علة آهطظش تطا طاتیاًجام ذ

 اضتثاط هیاى عالن تطظخ ٍ زًیا  

;فطضتگاى تا اًساى یگفت ٍ گَ

ٍجَز ضعَض ٍ آگاّی

ظ   غ       0.5ٍیژگی هطحلِ اٍل قیاهت آهازگی اًساًْا تطای زضیافت پازاش یا کیفط است.  -10

غ

0.5پیاهثطاى تا چِ کساًی اظ یک زض ٍاضز تْطت هی ضًَس؟  -11

تا صسیقاى

1تَضیح زّیس. عول اًساى چٌس جٌثِ زاضز؟  -12
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 جمهوری اسالمی ایران

 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی مُ

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی :

 تجطتیزّن  پایِ : 

 کالس :

 دومووبت امتحاوات 

  1 یگدوز و  هیدکلید آزمون 

 یحیسضًام زتیط : آقای 

  10/04/1399 تاضید اهتحاى :

 ظهاى ضا ٍاضز کٌیس ظهاى پاسرگَیی : 
 

 صفحه 2

 

 

ضٍز؛ اها  یه يیتعس اظ عول اظ ت ظاّطیزاضز. جٌثِ  یتاعٌ جٌثِ کیٍ  ظاّطیجٌثِ  کی یّط عول

  هاًس. یه یتاق یاًساً ضٍز ٍ زض ضٍح ّط یًو يیّطگع اظ ت تاعٌیجٌثِ 

ظ                 0.5. ضًَس یجٌْن ضاًسُ ه یگطٍُ تِ سَ ُگطٍ اىیهحاکوِ، زٍظذ اىیاظ پا قثل -13

 غ

 غ

 1چِ ظهاًی ذساًٍس اظ ها ضاضی ٍ چِ ظهاًی ًاضاضی ذَاّس تَز؟ تَضیح زّیس.  -14

ٍ  ن؛یذَز گام تطزاض یٍ ذَضثرت یضستگاض طیذَاّس تَز کِ ها زض هس یها ضاض اظ ذسا یٍقت یعٌی

 .نیّالکت ذَز قسم گصاض طیٍ زض هس نیتَز کِ تِ ذَز ظلن کٌ ذَاّس آًگاُ اظ ها ًاذطٌَز

 0.5)ع( ظیطک تطیي اًساى کیست؟ اظ زیسگاُ حضطت علی  -15

 تعس اظ هطگ حساب تکطس. یکِ اظ ذَز ٍ عول ذَز تطا یکس

 ظ     غ       0.5تعس اظ هطاقثت ًَتت عْس تستي تا ذساست.  -16

 غ

ضطط هحثت تِ ذسا ...«  ُِاللّ حثِثکُنُیُ یفَاتَّثِعًَ َِقُل اَى کٌُتُن تُحَثٍَىَ اللّ »زض آیِ هثاضکِ  -17

 0.5چیست؟ 

 اظ ذساًٍسپیطٍی 

 1ضا تَضیح زّیس. « ال الِ اال اهلل»عثاضت  -18

ٍ آضی تِ  ییطذسایتِ ّطچِ غًِ ٍ یک آضی است. ًِ  کیاسالم است، هطکة اظ  یٍ اساس تٌا ِیپا

 ذسای یگاًِ.

 0.5تثطی:  -19

 اٍ طٍاىیاظ تاعل ٍ پ یعاضیت

 ظ      غ   0.5هحثت الْی تٌثل ضا صثَض ٍ ضکیثا هی کٌس.  -20

 غ

 1الْی ٍ آثاض آى ضا تَضیح زّیس. ضاتغِ تیي هحثت  -21

 هَجة ّواى عَض کِ هحثت ذسا یعٌیاست؛  ِیزٍسَ یآثاض ضاتغِ ا يیهحثت تِ ذسا ٍ ا يیالثتِ ت

ٍ  زٍستاى تِ سىیاظ زستَضات ذساًٍس ٍ عطق ٍضظ یطٍیضَز، تساٍم ٍ استوطاض زض پ یآثاض ه يیتطٍظ ا

 ضَز. یه عیهحثت اًساى تِ ذسا ً تیتطائت اظ زضوٌاًص، هَجة تقَ

 1هَثَل اًساًْای تاتقَا ٍ تی تقَا ضا اظ زیسگاُ حضطت علی تٌَیسیس.  -22

 ضسُ اًس کِ یچوَش ٍ سطکط یاست کِ سَاض تط اسة ّا یتقَا هَثَل سَاضکاضاً یت یهَثَل اًساى ّا

 ضکاض ضاٍ عاقثت، سَا پطًسی ه يییاًس؛ تِ تاال ٍ پا ضا اظ زست سَاضکاض گطفتِ اضیلجام  ضا پاضُ کطزُ ٍ اذت
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جمهوری اسالمی ایران

وزرات آموزش و پرورش

آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

وحددبیرستان غیردولتی مُ

ًام ٍ ًام ذاًَازگی :

تجطتیزّن  پایِ : 

 کالس :

دومووبت امتحاوات 

 1 یگدوز و  هیدکلید آزمون 

یحیسضًام زتیط : آقای 

 10/04/1399 تاضید اهتحاى :

ظهاى ضا ٍاضز کٌیس ظهاى پاسرگَیی : 

صفحه 3

ضام سَاض ضسُ اًس  یاست کِ تط اسة ّا یتاتقَا، هَثَل سَاضکاضاً یافکٌٌس. اها هَثَل آزم ّا یآتص ه زض

.ٍاضز تْطت ضًَس ٌکِیتا ا ٌسیوایپ یزاضًس ٍ ضاُ ه اضیلجام اسة ضا زض اذت ٍ

0.5تاثیط ًواظ تِ چِ چیعی تستگی زاضز؟  -23

.زاضز یزقت ٍ تَجِ ها تستگ عاىیًواظ تِ تساٍم ٍ تِ ه طیتأث

حکن ًواظ ٍضٍظُ ٍی چیست؟ کِ سفط کطزُ، تواًس. ییترَاّس کوتط اظ زُ ضٍظ زض جااگط کسی  -24

0.5

.طزیضٍظُ تگ سیترَاًس ٍ ًثا ضکستِ ًواظش ضا سیتا

ظ    غ  0.5هْن تطیي فایسُ ضٍظُ شکط ذساًٍس است.  -25

غ

1چیست؟ تَضیح زّیس. ، حکوص طزًگی عوساً ضا ضهضاى هاُضٍظُ  یاگط کس -26

 یعٌکفاضُ تسّس؛ ی آى ضا تِ جا آٍضز ٍ ّن یّن قضا سیتا طز،ًگی عوساً ضا ضهضاى هاُضٍظُ  یاگط کس

 ععام تسّس طیتِ ضصت فق ای( طت سطّن تاضسپ سیهاُ آى تا کیکِ ) طزیّط ضٍظ، زٍ هاُ ضٍظُ تگ یتطا

 اًجام ضَز. سٌُیتا قثل اظ ضهضاى آ سیکاض تا يیٍ ا (هُسٍ کی طیتِ ّط فق)

1عفاف تِ چِ هعٌاست؟  -27

 کٌس یّا کٌتطل ه یّا ٍ کٌسضٍ یآى ذَز ضا زض تطاتط تٌسضٍ لِیزض اًساى است کِ تِ ٍس یعفاف حالت

 .ضٍز ٍ اظ آى ذاضج ًطَز صیپ یّطٍ اىیاعتسال ٍ ه طیتتَاًس زض هس تا

0.5تثطج:  -28

ظیازُ ضٍی زض آضاستگی

0.5تِ جٌگ تا ذسا هی ضٍز؟ اظ زیسگاُ حضطت علی اًساى چِ ظهاًی  -29

جٌگ  تا اًجام گٌاُ تِ یضَ یصَضت ًاچاض ه يیکِ زض ا ییاضایت گطاىیجلة تَجِ ز یهثازا ذَز ضا تطا

 تا ذسا تطٍی.

1هَضز  2ظًاى چِ زستَضی تیاى ضسُ است؟  یسگیعفاف ٍ پَض ٓزضتاض نیزض قطآى کط -30

کٌٌس ٍ زاهاى ذَز ضا اظ گٌاُ یزاضًس کِ اظ ًگاُ تِ ًاهحطم ذَززاض فِیهاًٌس هطزاى ٍظ عیظًاى ً-1

.ٌسیًوا حفظ

تاضس کِ تَجِ ًاهحطهاى ضا تِ ذَز جلة کٌس. یتِ گَى ّا سیًثا َضآالتیٍ ظ ٌتیاستفازُ اظ ظ-2

ٍ گطزى آًْا ضا ّن ثاىیسط، گط یکٌٌس کِ عالٍُ تط هَ نیتٌظ یپَضص ذَز ضا تِ گَى ّا سیظًاى تا-3

َضاًس.تپ

موفق باشید
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