جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی :

امتحاوات ووبت دوم

پبیِ  :زّن-ریبضی ٍ تجزثی

دیه و زودگی1

کالس :

ًبم زثیز  :آقبی هحوسی
تبرید اهتحبى 1399/04/10 :
سهبى پبسرگَیی  80 :زقیقِ

سواالت

ردیف

بارم

1

اذتالف زر اًتربة ّسف ریطِ زر چِ چیشی زارز؟

0.5

2

ثبالتزیي ًؼوت ثْطت چیست؟

0.5

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.
غلط
صحیح

0.5

5

ایي سري ثِ کسام سزهبیِ اضبرُ زارز؟ «ّیچ چیشی را هطبّسُ ًکززم ،هگز ایٌکِ ذسا را قجل اس آى ،ثؼس اس آى
ٍ ثب آى زیسم»

0.5

6

ًبلِ حسزت زٍسذیبى اس چیست؟

7

ّسف ٍ هسیز حزکت ّز کس ثب تَاًبیی ّب ٍ سزهبیِ ّبیص ّوبٌّگی زارز.
غلط
صحیح

0.5

8

آثبر ػشم قَی را ثٌَیسیس

0.5

9

ثبَّش تزیي هَهٌبى اس زیسگبُ رسَل اکزم کیست؟

0.5

10

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

0.5

11

سري گفتي اس هؼبز ،زر حقیقت سري گفتي اس سًسگی است.
صحیح غلط

0.5

12

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

0.5

13

زالیل قزآى زر سهیٌِ اثجبت هؼبز ثِ چٌس زستِ تقسین هی ضَزً .بم ثجزیس

0.5

14

هزحلِ هحبسجِ ٍ ارسیبثی زر هسیز قزة الْی را تَضیح زّیس.

15

ٍیژگی ّبی ػبلن ثزسخ را ًبم ثجزیس2 .هَرز

0.5

16

اگز قلت اًسبى ثب ذسا ثبضس ،کبفی است ٍ ػول ثِ زستَرات اٍ ضزٍرتی ًسارز.
غلط
صحیح

0.5

17

آیِ هجبرکِ «یٌَُجَّؤُا االًِسبىُ یََهَئِذٍ ثِوب قَسَّمَ ٍَ اَذَّزَ» اضبرُ ثِ چِ رٍسی زارز؟

0.5

18

اًسبى ثب تقَا چِ ٍیژگی ای زارز؟ تَضیح زّیس.

1

19

تفبٍت ًبهِ اػوبل اًسبى زر زًیب ٍ قیبهت را تَضیح زّیس.

1

20

اػوبلی کِ تأثیز ًوبس را اس ثیي هی ثزًس را ًبم ثجزیس.

0.5

21

هٌظَر اس « کِزاهًب کبتِجیيَ» زر قزآى چیست؟

0.5

1
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22

ازرار ٍ هسفَع اًسبى ٍ حیَاى ّبی حالل گَضتی کِ ذَى جٌْسُ زارًسً ،جس است.
صحیح غلط

0.5

23

ارسش ّز اًسبًی ثِ اًساسُ چیست؟

0.5

24

هجطالت رٍسُ را ًبم ثجزیس 4 .هَرز

1

25

راثطِ ػفبف ثب آراستگی را تَضیح زّیس.

1

26

هٌظَر اس زٍستی ثب زٍستبى ذسا چیست؟ تَضیح زّیس.

1

27

آراستگی ثِ چِ هؼٌبست؟

0.5

28

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

0.5

29

اسالم ضکل پَضص سًبى را چگًَِ هؼیي کززُ است.

30

ي الٌّبسِ هَي یَتَّرِذُ هِي زٍىِ اللِِّ اًَسازًا یُحِجًََُّْن کَحُتِّ اللِِّ ٍَ الَّذیيَ آهٌََا اَضَسُّ حُجِّب لِلِِّ»
زر آیِ هجبرکِ « ٍَ هِ َ
ٍیژگی هَهٌبى چیست؟

0.5

31

اًسبى ػفیف ،اس هقجَلیت ًشز ّوسبالى ٍ جبهؼِ گزیشاى است.
صحیح غلط

0.5

32

اگز زر رکَع ٍ سجَز ،ػظوت ذسا را زر ًظز زاضتِ ثبضین قسرت ّبی زیگز زر ًظزهبى کَچک ذَاٌّس ضس ٍ
0.5
ثِ آًبى تَجِ ًرَاّین کزز.
صحیح غلط

1

موفق باشیذ
به دلخواه به میزان  11نمره پاسخ دهیذ

صفحه 2
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جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی :
پبیِ  :زّن تجطثی
کالس :

امتحاوات ووبت دوم

ًبم زثیط  :آقبی حیسضی
تبضید اهتحبى 1399/04/10 :

کلید آزمون دیه و زودگی 1
ظهبى پبسرگَیی  :ظهبى ضا ٍاضز کٌیس

ردیف سواالت

بارم

 -1اذتالف زض اًتربة ّسف ضیطِ زض چِ چیعی زاضز؟ 0.5
ایي اذتالف زض ّسف ّب ،ضیطِ زض ًَع ًگبُ ٍ اًسیطِ اًسبى زاضز.
 -2اغل قطاض گطكتي ّسف ّبی اذطٍی هبًغ ثْطُ هٌسی اًسبى اظ ًؼوتْبی زًیبیی هی ضَز 0.5 .ظ ؽ
ؽ
 -3ایي سري ثِ کسام سطهبیِ اضبضُ زاضز؟ «ّیچ چیعی ضا هطبّسُ ًکطزم ،هگط ایٌکِ ذسا ضا قجل اظ آى،
ثؼس اظ آى ٍ ثب آى زیسم» 0.5
كططت یب سطضت
ّ -4سف ٍ هسیط حطکت ّط کس ثب تَاًبیی ّب ٍ سطهبیِ ّبیص ّوبٌّگی زاضز 0.5 .ظ ؽ
ظ
 -5ثبَّش تطیي هَهٌبى اظ زیسگبُ ضسَل اکطم کیست؟ 0.5
آًبى کِ كطاٍاى ثِ یبز هطگ اًس ٍ ثْتط اظ زیگطاى ذَز ضا ثطای آى آهبزُ هی کٌٌس.
ظ ؽ
 -6سري گلتي اظ هؼبز ،زض حقیقت سري گلتي اظ ظًسگی است0.5 .
ظ
 -7زالیل قطآى زض ظهیٌِ اثجبت هؼبز ثِ چٌس زستِ تقسین هی ضَزً .بم ثجطیس0.5 .
اهکبى هؼبز -اثجبت هؼبز
ٍ -8یژگی ّبی ػبلن ثطظخ ضا ًبم ثجطیس2 .هَضز 0.5
حیبتٍ -جَز ضؼَض ٍ آگبّی -اضتجبط هیبى زًیب ٍ ػبلن ثطظخ
 -9آیِ هجبضکِ «یٌَُجَّؤُا االًِسبىُ یََهَئِصٍ ثِوب قَسَّمَ ٍَ اَذَّطَ» اضبضُ ثِ چِ ضٍظی زاضز؟ 0.5
ضٍظ قیبهت
تلبٍت ًبهِ اػوبل اًسبى زض زًیب ٍ قیبهت ضا تَضیح زّیس1 .
-10
ًبهِ ّبی ایي زًیب ،تٌْب گعاضضی اظ ػول است کِ ثِ غَضت کلوبت ٍ ًَضتِ زضآهسُ است؛ اهب ًبهِ
ػول اًسبى ثِ گًَِ ای است کِ ذَز ػول ٍ حقیقت ٍ ثبطي آى ضا زض ثط زاضز.
هٌظَض اظ « کِطاهًب کبتِجیيَ» زض قطآى چیست؟ 0.5
-11
كطضتگبى ضبّساى اػوبل زض قیبهت ٍ ًَیسٌسگبى اػوبل اًسبى زض زًیب ّستٌس.
ثبالتطیي ًؼوت ثْطت چیست؟ 0.5
-12
ذطٌَزی ذساًٍس
ًبلِ حسطت زٍظذیبى اظ چیست؟ 1
-13
ای کبش ذسا ضا كطهبى هی ثطزین ٍ پیبهجط اٍ ضا اطبػت هی کطزین .ای کبش كالى ضرع ضا ثِ ػٌَاى
صفحه 1
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جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی :
پبیِ  :زّن تجطثی
کالس :

امتحاوات ووبت دوم

ًبم زثیط  :آقبی حیسضی
تبضید اهتحبى 1399/04/10 :

کلید آزمون دیه و زودگی 1
ظهبى پبسرگَیی  :ظهبى ضا ٍاضز کٌیس

زٍست ذَز اًتربة ًوی کطزین .اٍ هب ضا اظ یبز ذسا ثبظزاضت .زضیؾ ثط هب ،ثِ ذبطط آى کَتبُ یْبیی کِ
زض زًیب کطزین!
ؽ
ظ
پبزاش ٍ کیلط طجیؼی ػول قبثل تـییط است0.5 .
-14
ؽ
آثبض ػعم قَی ضا ثٌَیسیس0.5 .
-15
استَاضی ثط ّسف ،ضکیجبیی ٍ تحول سرتی ّب ثطای ضسیسى ثِ آى ّسف ،اظ آثبض ػعم قَی است.
-16هطحلِ هحبسجِ ٍ اضظیبثی زض هسیط قطة الْی ضا تَضیح زّیس1 .
ثؼس اظ هطاقجتًَ ،ثت هحبسجِ است تب هیعاى هَكقیت ٍ ٍكبزاضی ثِ ػْس ،ثِ زست آیس ٍ ػَاهل هَكقیت
یب ػسم هَكقیت ،ضٌبذتِ ضَز.
ظ ؽ
اسَُ ثَزى اّل ثیت ثِ ایي هؼٌبست کِ ػیي آًبى ثبضین0.5 .
-17
ؽ
اضظش ّط اًسبًی ثِ اًساظُ چیست؟ 0.5
-18
اضظش ّط اًسبًی ثِ اًساظُ چیعی است کِ زٍست هی زاضز.
هٌظَض اظ زٍستی ثب زٍستبى ذسا چیست؟ تَضیح زّیس1 .
-19
اگط هی ذَاّین هحجت ذساًٍس زض زلوبى ذبًِ کٌس ،ثبیس هحجت کسبًی ضا کِ ضًگ ٍ ًطبًی اظ اٍ زاضًس
ٍ ذساًٍس هحجت ٍ زٍستی آًبى ضا ثِ هب تَغیِ کطزُ ،زض زل جبی زّین ٍ ّط هیعاى کِ ایي ػالقِ
ثیطتط ٍ قَیتط ثبضس ،هحجت هب ًیع ثِ ذسا كعًٍتط هی ضَز .اًجیب ٍ اٍلیبی الْی ٍ هجبّساى ضاُ حق ٍ
آًبى کِ زض هسیط ثٌسگی ذسا حطکت کطزًس ،زٍستبى ذساًٍس ّستٌس.
زض آیِ هجبضکِ « ٍَ هِيَ الٌّبسِ هَي یَتَّرِصُ هِي زٍىِ اللِِّ اًَسازًا یُحِجًََُّْن کَحُتِّ اللِِّ ٍَ الَّصیيَ آهٌََا
-20
اَضَسُّ حُجِّب لِلِِّ» ٍیژگی هَهٌبى چیست؟ 0.5
زٍستی ٍ هحجت ضسیس آًبى ًسجت ثِ ذسا
ظ
اگط قلت اًسبى ثب ذسا ثبضس ،کبكی است ٍ ػول ثِ زستَضات اٍ ضطٍضتی ًساضز0.5 .
-21
ؽ
ؽ
ذساًٍس زض ذَاستِ ّبیص ثطای ثٌسگبى ثِ چِ چیعی تَجِ زاضز؟ 0.5
-22
ذساًٍس زض ذَاستِ ّبیص كقط ٍ كقط ثِ هػلحت هب ًظط زاضز.
اًسبى ثب تقَا چِ ٍیژگی ای زاضز؟ تَضیح زّیس1 .
-23
اًسبى ثب تقَا ذَزًگْساض است ٍ ذَز ضا اظ گٌبُ حلبظت هی کٌس؛ یؼٌی ثط ذَزش هسلط است ٍ ظهبم ٍ
لجبم ًلس ذَز ضا زض اذتیبض زاضز ٍ ًوی گصاضز ًلس ثب سطکطی اٍ ضا زض زضُ ّبی َّلٌبک گٌبُ
صفحه 2
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ثیٌساظز .اًسبى ثبتقَا ،هی کَضس ضٍظثِ ضٍظ ثط تَاًوٌسی ذَز ثیلعایس تب اگط زض ضطایط گٌبُ ٍ هؼػیت
قطاض گطكت ،آى قَت ٍ ًیطٍ اٍ ضا حلظ کٌس ٍ اظ آلَزگی ًگِ زاضز.
اگط زض ضکَع ٍ سجَز ،ػظوت ذسا ضا زض ًظط زاضتِ ثبضین قسضت ّبی زیگط زض ًظطهبى
-24
ؽ
کَچک ذَاٌّس ضس ٍ ثِ آًبى تَجِ ًرَاّین کطز 0.5 .ظ
ؽ
اگط کسی ثِ چیع حطاهی ضٍظُ ذَز ضا ثبطل کٌس ،حکوص چیست؟0.5
-25
کلبضُ جوغ ثط اٍ ٍاجت هی ضَز.
-26اػوبلی کِ تأثیط ًوبظ ضا اظ ثیي هی ثطًس ضا ًبم ثجطیس0.5 .
ًبضاحت کطزى پسض ٍ هبزض /ؿیجت کطزى
ازضاض ٍ هسكَع اًسبى ٍ حیَاى ّبی حالل گَضتی کِ ذَى جٌْسُ زاضًسً ،جس است0.5 .
-27
ؽ
ظ
ؽ
هجطالت ضٍظُ ضا ًبم ثجطیس 4 .هَضز 1
-28
ًُِ چیع ضٍظُ ضا ثبطل هی کٌس کِ ثطذی اظ آًْب ػجبضت اًس اظ :ذَضزى ٍ آضبهیسى ،زضٍؽ ثستي ثط ذسا ٍ
پیبهجط ٍ جبًطیٌبى پیبهجط  ،ضسبًسى ؿجبض ؿلیظ ثِ حلق ،كطٍ ثطزى توبم سط زض آة ،استوٌبء ،ثبقی
هبًسى ثط جٌبثت تب اشاى غجح.
آضاستگی ثِ چِ هؼٌبست؟ 0.5
-29
ثْتط کطزى ٍضغ ظبّطی ٍ ثبطٌی ٍ ظیجب ًوَزى ایي زٍ
اًسبى ػلیق ،اظ هقجَلیت ًعز ّوسبالى ٍ جبهؼِ گطیعاى است 0.5 .ظ ؽ
-30
ؽ
ضاثطِ ػلبف ثب آضاستگی ضا تَضیح زّیس1 .
-31
ثِ ّوبى هیعاى کِ ضضتِ ّبی ػلبف زض ضٍح اًسبى قَی ٍ هستحکن هی ضَزًَ ،ع آضاستگی ٍ پَضص
اٍ ثبٍقبضتط هی ضَز ٍ ثِ ّوبى هیعاى ًیع کِ ضضتِ ّبی ػلبف اًسبى ضؼیق ٍ گسستِ هی ضَز،
آضاستگی ٍ پَضص اٍ سجک تط ٍ جٌجِ ذَزًوبیی ثِ ذَز هی گیطز.
اسالم ضکل پَضص ظًبى ضا چگًَِ هؼیي کطزُ است1 .
-32
ظًبى ًیع هَظق اًس کِ زٍ ضطط ظیط ضا ضػبیت کٌٌس:
 1توبم ثسى ذَز ضا ،ثِ جع غَضت ٍ زستْب تب هچ ،اظ ًبهحطم ثپَضبًٌس.
 2پَضص آًبى ًجبیس ًبظک ،چسجبى ٍ تحطیک کٌٌسُ ثبضس.
موفق باشید
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جمهوری اسالمی ایران
وزرات آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیردولتی مُوحد

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی :
پبیِ  :زّن تجطثی
کالس :

امتحاوات ووبت دوم

ًبم زثیط  :آقبی حیسضی
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