
جمهوری اسالمی ایران

وزرات آموزش و پرورش

آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

وحددبیرستان غیردولتی مُ

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی :

ریبضی ٍ تجزثی-زّن  پبیِ :

 : کالس

امتحاوات ووبت دوم

 1دیه و زودگی

ًبم زثیز : آقبی هحوسی

 10/04/1399تبرید اهتحبى : 

زقیقِ 80سهبى پبسرگَیی :  

صفحه 1

بارمسواالتردیف

0.5اذتالف زر اًتربة ّسف ریطِ زر چِ چیشی زارز؟ 1

0.5ثبالتزیي ًؼوت ثْطت چیست؟ 2

3
اصل قزار گزفتي ّسف ّبی اذزٍی هبًغ ثْزُ هٌسی اًسبى اس ًؼوتْبی زًیبیی هی ضَز.

 غلط      صحیح   
0.5

4
پبزاش ٍ کیفز طجیؼی ػول قبثل تغییز است.

 صحیح       غلط
0.5

5
ذسا را قجل اس آى، ثؼس اس آى  ٌکِیرا هطبّسُ ًکززم، هگز ا یشیچ چیّ»ایي سري ثِ کسام سزهبیِ اضبرُ زارز؟ 

ثب آى ز «سمیٍ
0.5

1ًبلِ حسزت زٍسذیبى اس چیست؟ 6

7
 زارز. یّوبٌّگ صیّب ِیّب ٍ سزهب ییحزکت ّز کس ثب تَاًب زیّسف ٍ هس

صحیح       غلط
0.5

0.5آثبر ػشم قَی را ثٌَیسیس 8

0.5بَّش تزیي هَهٌبى اس زیسگبُ رسَل اکزم کیست؟ث 9

10
اسَُ ثَزى اّل ثیت ثِ ایي هؼٌبست کِ ػیي آًبى ثبضین.

 صحیح      غلط
0.5

11
.است یسري گفتي اس سًسگ قتیحق سري گفتي اس هؼبز، زر

 صحیح    غلط
0.5

0.5اگز کسی ثِ چیش حزاهی رٍسُ ذَز را ثبطل کٌس، حکوص چیست؟ 12

0.5زالیل قزآى زر سهیٌِ اثجبت هؼبز ثِ چٌس زستِ تقسین هی ضَز. ًبم ثجزیس 13

1ر هسیز قزة الْی را تَضیح زّیس. هزحلِ هحبسجِ ٍ ارسیبثی ز 14

0.5هَرز2ّبی ػبلن ثزسخ را ًبم ثجزیس. ٍیژگی  15

16
.ًسارز یاست ٍ ػول ثِ زستَرات اٍ ضزٍرت یاگز قلت اًسبى ثب ذسا ثبضس، کبف

 صحیح          غلط
0.5

0.5اضبرُ ثِ چِ رٍسی زارز؟« ثِوب قَسَّمَ ٍَ اَذَّزَ َهَئِذٍیَاالًِسبىُ  ٌَجَّؤُایُ»آیِ هجبرکِ  17

1ٍیژگی ای زارز؟ تَضیح زّیس.اًسبى ثب تقَا چِ  18

1تفبٍت ًبهِ اػوبل اًسبى زر زًیب ٍ قیبهت را تَضیح زّیس. 19

0.5را ًبم ثجزیس. ثزًس یه يیًوبس را اس ث زیکِ تأث یاػوبل 20

0.5زر قزآى چیست؟ « يَیکِزاهًب کبتِج »هٌظَر اس  21
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 زقیقِ 80سهبى پبسرگَیی :  
 

 صفحه 2

 

 

22 
 ، ًجس است.  کِ ذَى جٌْسُ زارًس یگَضتالل ح یّب َاىیازرار ٍ هسفَع اًسبى ٍ ح

 صحیح      غلط
0.5 

 0.5 ارسش ّز اًسبًی ثِ اًساسُ چیست؟ 23

 1 هَرز 4هجطالت رٍسُ را ًبم ثجزیس.  24

 1 راثطِ ػفبف ثب آراستگی را تَضیح زّیس. 25

 1 چیست؟ تَضیح زّیس. ثب زٍستبى ذسا یزٍستهٌظَر اس  26

 0.5 آراستگی ثِ چِ هؼٌبست؟ 27

 0.5 ذساًٍس زر ذَاستِ ّبیص ثزای ثٌسگبى ثِ چِ چیشی تَجِ زارز؟ 28

 1 اسالم ضکل پَضص سًبى را چگًَِ هؼیي کززُ است. 29

30 
« ِِآهٌََا اَضَسُّ حُجِّب لِلّ يَیٍَ الَّذ ِِکَحُتِّ اللّ حِجًََُّْنیُ ااًَسازً ِِهِي زٍىِ اللّ تَّرِذُیٍََ هِيَ الٌّبسِ هَي » زر آیِ هجبرکِ 

 ٍیژگی هَهٌبى چیست؟
0.5 

31 
 است. شاىیًشز ّوسبالى ٍ جبهؼِ گز تیاس هقجَل ف،یاًسبى ػف

 صحیح    غلط
0.5 

32 

ذَاٌّس ضس ٍ  کَچک زر ًظزهبى گزیز یقسرت ّب نیاگز زر رکَع ٍ سجَز، ػظوت ذسا را زر ًظز زاضتِ ثبض

 .کزز نیثِ آًبى تَجِ ًرَاّ

 صحیح     غلط

0.5 

 
 موفق باشیذ

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

وزرات آموزش و پرورش

آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

وحددبیرستان غیردولتی مُ

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی :

تجطثیزّن  پبیِ : 

 کالس :

دومووبت امتحاوات 

 1 یگدوز و  هیدکلید آزمون 

یحیسضًبم زثیط : آقبی 

 10/04/1399 تبضید اهتحبى :

ظهبى ضا ٍاضز کٌیس ظهبى پبسرگَیی : 

صفحه 1

بارمسواالت ردیف

0.5اذتالف زض اًتربة ّسف ضیطِ زض چِ چیعی زاضز؟  -1

اًسبى زاضز. طِیزض ًَع ًگبُ ٍ اًس طِیّب، ض ّسف اذتالف زض يیا

ظ    ؽ  0.5هی ضَز.  یاغل قطاض گطكتي ّسف ّبی اذطٍی هبًغ ثْطُ هٌسی اًسبى اظ ًؼوتْبی زًیبی -2

ؽ

ذسا ضا قجل اظ آى،  ٌکِیضا هطبّسُ ًکطزم، هگط ا یعیچ چیّ»زاضز؟ ایي سري ثِ کسام سطهبیِ اضبضُ  -3

0.5« سمیثؼس اظ آى ٍ ثب آى ز

 كططت یب سطضت

ظ    ؽ    0.5    زاضز. یّوبٌّگ صیّب ِیّب ٍ سطهب ییحطکت ّط کس ثب تَاًب طیّسف ٍ هس -4

ظ

0.5ثبَّش تطیي هَهٌبى اظ زیسگبُ ضسَل اکطم کیست؟  -5

.کٌٌس یآى آهبزُ ه یذَز ضا ثطا گطاىیاًس ٍ ثْتط اظ ز گهط بزیآًبى کِ كطاٍاى ثِ 

ظ   ؽ       0.5. است یسري گلتي اظ ظًسگ قتیسري گلتي اظ هؼبز، زض حق -6

ظ

0.5ثِ چٌس زستِ تقسین هی ضَز. ًبم ثجطیس. زالیل قطآى زض ظهیٌِ اثجبت هؼبز  -7

اثجبت هؼبز -اهکبى هؼبز

0.5هَضز 2ٍیژگی ّبی ػبلن ثطظخ ضا ًبم ثجطیس.  -8

 اضتجبط هیبى زًیب ٍ ػبلن ثطظخ -ٍجَز ضؼَض ٍ آگبّی -حیبت

0.5اضبضُ ثِ چِ ضٍظی زاضز؟ « ثِوب قَسَّمَ ٍَ اَذَّطَ َهَئِصٍیَاالًِسبىُ  ٌَجَّؤُایُ»آیِ هجبضکِ  -9

ضٍظ قیبهت

1تلبٍت ًبهِ اػوبل اًسبى زض زًیب ٍ قیبهت ضا تَضیح زّیس.  -10

اظ ػول است کِ ثِ غَضت کلوبت ٍ ًَضتِ زضآهسُ است؛ اهب ًبهِ یگعاضض تٌْب ب،یزً يیا یًبهِ ّب

ٍ ثبطي آى ضا زض ثط زاضز. قتیکِ ذَز ػول ٍ حق استای  گًَِ ثِ اًسبى ػول

0.5زض قطآى چیست؟  « يَیکِطاهًب کبتِج »هٌظَض اظ -11

كطضتگبى ضبّساى اػوبل زض قیبهت ٍ ًَیسٌسگبى اػوبل اًسبى زض زًیب ّستٌس.

0.5ت ثْطت چیست؟ ثبالتطیي ًؼو -12

ذطٌَزی ذساًٍس

1ًبلِ حسطت زٍظذیبى اظ چیست؟  -13

کبش كالى ضرع ضا ثِ ػٌَاى  ی.  انیکطز یضا اطبػت ه اٍ بهجطیٍ پ نیثطزی کبش ذسا ضا كطهبى ه یا
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جمهوری اسالمی ایران

وزرات آموزش و پرورش

آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

وحددبیرستان غیردولتی مُ

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی :

تجطثیزّن  پبیِ : 

 کالس :

دومووبت امتحاوات 

 1 یگدوز و  هیدکلید آزمون 

یحیسضًبم زثیط : آقبی 

 10/04/1399 تبضید اهتحبى :

ظهبى ضا ٍاضز کٌیس ظهبى پبسرگَیی : 

صفحه 2

کِ ییْبیثط هب، ثِ ذبطط آى کَتبُ  ؾیذسا ثبظزاضت. زض بزی . اٍ هب ضا اظنیکطز یزٍست ذَز اًتربة ًو

 !نیکطز بیزض زً

ظ         ؽ       0.5پبزاش ٍ کیلط طجیؼی ػول قبثل تـییط است.    -14

ؽ

0.5آثبض ػعم قَی ضا ثٌَیسیس.  -15

.است یثِ آى ّسف، اظ آثبض ػعم قَ سىیضس یثطا ّب یٍ تحول سرت ییجبیثط ّسف، ضک یاستَاض

1هطحلِ هحبسجِ ٍ اضظیبثی زض هسیط قطة الْی ضا تَضیح زّیس.  -16

 تیٍ ػَاهل هَكق سیزست آ ثِ ثِ ػْس، یٍ ٍكبزاض تیهَكق عاىیحبسجِ است تب هثؼس اظ هطاقجت، ًَثت ه

 ضٌبذتِ ضَز. ت،یػسم هَكق بی

ظ     ؽ       0.5اسَُ ثَزى اّل ثیت ثِ ایي هؼٌبست کِ ػیي آًبى ثبضین.  -17

ؽ

0.5اضظش ّط اًسبًی ثِ اًساظُ چیست؟  -18

.زاضز یاست کِ زٍست ه یعچیثِ اًساظُ  یاضظش ّط اًسبً

1چیست؟ تَضیح زّیس.  ثب زٍستبى ذسا یزٍستهٌظَض اظ  -19

اظ اٍ زاضًس  یٍ ًطبً ضًگ ضا کِ یهحجت کسبً سیهحجت ذساًٍس زض زلوبى ذبًِ کٌس، ثب نیذَاّ یاگط ه

ػالقِ يیا کِ عاىیٍ ّط ه نیزّ یکطزُ، زض زل جب ِیآًبى ضا ثِ هب تَغ یٍ ذساًٍس هحجت ٍ زٍست

ٍ ٍ هجبّساى ضاُ حق یالْ یبیٍ اٍل بی. اًجضَزی ثِ ذسا كعًٍتط ه عیثبضس، هحجت هب ً تطیٍ قَ طتطیث

.ذسا حطکت کطزًس، زٍستبى ذساًٍس ّستٌس یثٌسگ طیآًبى کِ زض هس

آهٌََا  يَیٍَ الَّص ِِکَحُتِّ اللّ حِجًََُّْنیُ ااًَسازً ِِهِي زٍىِ اللّ تَّرِصُیٍََ هِيَ الٌّبسِ هَي » زض آیِ هجبضکِ -20

0.5ٍیژگی هَهٌبى چیست؟ « ِِلِلّاَضَسُّ حُجِّب 

آًبى ًسجت ثِ ذسا سیٍ هحجت ضس یزٍست

ظ        0.5. ًساضز یاست ٍ ػول ثِ زستَضات اٍ ضطٍضت یاگط قلت اًسبى ثب ذسا ثبضس، کبك -21

ؽ

ؽ

0.5ثِ چِ چیعی تَجِ زاضز؟  ساًٍس زض ذَاستِ ّبیص ثطای ثٌسگبىذ -22

كقط ٍ كقط ثِ هػلحت هب ًظط زاضز. صیذساًٍس زض ذَاستِ ّب

1اًسبى ثب تقَا چِ ٍیژگی ای زاضز؟ تَضیح زّیس.  -23

ثط ذَزش هسلط است ٍ ظهبم ٍ یؼٌی کٌس؛ی حلبظت ه اًسبى ثب تقَا ذَزًگْساض است ٍ ذَز ضا اظ گٌبُ

َّلٌبک گٌبُ  یاٍ ضا زض زضُ ّب یسطکط ثب ًلس گصاضزی زاضز ٍ ًو بضیلجبم ًلس ذَز ضا زض اذت
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 جمهوری اسالمی ایران

 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحددبیرستان غیردولتی مُ

 ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی :

 تجطثیزّن  پبیِ : 

 کالس :

 دومووبت امتحاوات 

  1 یگدوز و  هیدکلید آزمون 

 یحیسضًبم زثیط : آقبی 

  10/04/1399 تبضید اهتحبى :

 ظهبى ضا ٍاضز کٌیس ظهبى پبسرگَیی : 
 

 صفحه 3

 

 

 تیگٌبُ ٍ هؼػ طیتب اگط زض ضطا سیلعایث ذَز یضٍظثِ ضٍظ ثط تَاًوٌس کَضسی . اًسبى ثبتقَا، هٌساظزیث

 ًگِ زاضز. یاٍ ضا حلظ کٌس ٍ اظ آلَزگ طٍیقطاض گطكت، آى قَت ٍ ً

 زض ًظطهبى گطیز یقسضت ّب نیاگط زض ضکَع ٍ سجَز، ػظوت ذسا ضا زض ًظط زاضتِ ثبض -24

 ظ                ؽ      0.5 کطز. نیذَاٌّس ضس ٍ ثِ آًبى تَجِ ًرَاّ کَچک

 ؽ

 0.5اگط کسی ثِ چیع حطاهی ضٍظُ ذَز ضا ثبطل کٌس، حکوص چیست؟ -25

 کلبضُ جوغ ثط اٍ ٍاجت هی ضَز.

 0.5ضا ًبم ثجطیس.  ثطًس یه يیًوبظ ضا اظ ث طیکِ تأث یاػوبل -26

 ًبضاحت کطزى پسض ٍ هبزض/ ؿیجت کطزى

   0.5، ًجس است.  کِ ذَى جٌْسُ زاضًس یگَضتالل ح یّب َاىیكَع اًسبى ٍ حازضاض ٍ هس -27

 ظ          ؽ

 ؽ

 1هَضز  4هجطالت ضٍظُ ضا ًبم ثجطیس.  -28

ٍ  ذسا زضٍؽ ثستي ثط سى،یاظ آًْب ػجبضت اًس اظ: ذَضزى ٍ آضبه یکِ ثطذ کٌسی ضٍظُ ضا ثبطل ه عیًُِ چ

 یثبق ثِ حلق، كطٍ ثطزى توبم سط زض آة، استوٌبء، ظی، ضسبًسى ؿجبض ؿل بهجطیپ ٌبىیٍ جبًط بهجطیپ

 هبًسى ثط جٌبثت تب اشاى غجح.

 0.5آضاستگی ثِ چِ هؼٌبست؟  -29

 زٍ يیًوَزى ا جبیٍ ظ یٍ ثبطٌ یثْتط کطزى ٍضغ ظبّط

 ظ   ؽ 0.5است.  عاىیًعز ّوسبالى ٍ جبهؼِ گط تیاظ هقجَل ق،یاًسبى ػل -30

 ؽ

 1ضاثطِ ػلبف ثب آضاستگی ضا تَضیح زّیس.  -31

پَضص  ٍی ضَز، ًَع آضاستگ یٍ هستحکن ه یػلبف زض ضٍح اًسبى قَ یکِ ضضتِ ّب عاىیِ ّوبى هث

 ضَز، یٍ گسستِ ه قیػلبف اًسبى ضؼ یکِ ضضتِ ّب عیً عاىیضَز ٍ ثِ ّوبى ه یاٍ ثبٍقبضتط ه

 .طزیگ یثِ ذَز ه ذَزًوبییٍ پَضص اٍ سجک تط ٍ جٌجِ  یآضاستگ

 1کطزُ است.  اسالم ضکل پَضص ظًبى ضا چگًَِ هؼیي -32

 کٌٌس: تیضا ضػب طیاًس کِ زٍ ضطط ظ هَظق عیظًبى ً

 توبم ثسى ذَز ضا، ثِ جع غَضت ٍ زستْب تب هچ، اظ ًبهحطم ثپَضبًٌس. 1

 کٌٌسُ ثبضس. کیًبظک، چسجبى ٍ تحط سیپَضص آًبى ًجب 2

 
  موفق باشید 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



جمهوری اسالمی ایران

وزرات آموزش و پرورش

آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

وحددبیرستان غیردولتی مُ

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی :

تجطثیزّن  پبیِ : 

 کالس :

دومووبت امتحاوات 

 1 یگدوز و  هیدکلید آزمون 

یحیسضًبم زثیط : آقبی 

 10/04/1399 تبضید اهتحبى :

ظهبى ضا ٍاضز کٌیس ظهبى پبسرگَیی : 
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