
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

 و نَرد رَاظحً ػسه را جکهیل کيیس نػيی آن را ةيَیعیسرا  زیصآیً  1

 الیَجَن ةهثلً الف( 

 جصجهً:

 ب( اىها یصیس اهلل لیشٌب غيکم الصجط ................................

 جصجهً:ٌهاىا رساوىس اراده کصده کً دور گصداىس از ػها.............................

2 

 جاٌای رالی را ةا کلهات نياظب پص کيیس. 2

 ...................از ةصجصیو اغهال غصص غیتث اظثالف( 

 نٍم جصیو نػیار ٌهعص ػایعحً ............................اظث ب( 

 ج(..................ةصای اولیو ةار در جانػً اون روز ةصاةصی ٌهً افصاد در ةصاةص قاىَن را اغالم کصد

 اظثدیو ةً نػيای  .........و ...........  د( 

 ه( انام زنان از ىظص غایب ٌعحيس ىً ایيکً در جانػً ................. ىسارىس

 و( دغَت ٌَی و ٌَس یا ٌهان ..............ةً جهایالت خیَاىی

 از روزی کً قصان کصیم دغَت ةً نتارزه را اغالم کصده ةیغ از ................ نی گشرد  ز(

 .....و .....................رَاظحار ازدواج ةا کعی اظث کً قتل از ازدواج پاکسانيی رَد را خفغ کصده اظثٌص جَاىی ةً صَرت ..............ح( 

25/2 

 گضیيً نياظب را اىحزاب کيیس 3

 الف( اىا نػاػص االىتیا انصىا ان ىلکلهالياس غلی قسر غقَلٍم ...کسام غلث فصظحاده ػسن پیانتصان نحػسد اظث

 . جدصیف جػلیهات پیانتصان پیؼیو3.   رػس جسریجی ظعح فکصی نصدم      2 اظحهصار دغَت      .1

 ب( ىضول جسریجی قصان چيس ظال ظَل کؼیس

         33. 3ظال            23. 2ظال       32. 1     

 ج( ٌعحً نصکضی یاران انام زنان چيس ىفصىس

     1 .312      2 .213      3 .313 

 پط از جػییو ٌسف ازدواج ................نياظب نعصح نی ػَد د(

  . اىحزاب ٌهعص3. اىحزاب راه          2ٌسف       . اىحزاب 1    

1 

 2از 1صفحٍ ی 

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

 یازدهن ریاضی و تجربی هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهًری اسالمی ایران

 آمًزش ي پريرش شهر تهران کل ادارٌ ی

 تهران 4ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شهر تهران مىطقٍ 

 رسالتدبیرستان غیرديلتی دختراوٍ سرای داوش ياحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

 )ب(دیه يزودگیوام درس: 

 الهام سیفی وام دبیر:

 27/02/1400امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح10: 00ساعت امتحان:

 دقیقٍ 90مدت امتحان : 
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 ومرٌ 11جمع بارم : 

 کسام جهلً صدیح و کسام یک غلط اظث 4

 جقَیث نػصفث و ندتث انام از نعئَلیث ٌای نيحظصان اظث

 ٌهعص ةلَغ غقلی یػيی رظیسن ةً غقل کانل ةصای درک

 ةً دىیا آنس 262خضصت نٍسی در ظال 

 ةا گعحصش ظصزنیو ٌای اظالنی  ىیاز ةً پاظزگَیی ظَاالت دیيی کم ػس

 

1 

 پاظذ کَجاه دٌیس 5

 فصٌيگ چیعث؟ الف

 ظاغَت چیعث؟ب( 

 ( فعصت ةً نػيای افصیيغ اظث ج( 

 د( دو ویژگی خضصت غلی را ةيَیعیس

 رَد داىی  چیعث؟ه( 

 ىیازٌای ثاةث را جَضیح دٌیس؟ و(

 ز( گشػحً ظصخ چیعث؟

 ح. غضت ةً چً نػياظث؟

  ظلعً الشٌب ةً چً نػياظث؟ ت(
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 1 نؼکالت فصٌيگی و ظیاظی پط از پیانتص را ةيَیعیس 6

 75/0 اصَل کلی انانان در نتارزه ةا خاکهان را ةيَیعیس 7

 1 اٌساف ازدواج را ةيَیعیس؟ 8

 1 جقلیس را ةيَیعیس؟ ػصایط نصجع 9

 5/0 راٌٍای جقَیث غضت را ةيَیعیس؟ 10

 1 فَایس اغحقاد ةً زىسه ةَدن انام زنان را ةيَیعیس؟ 11

 2از 2صفحٍ ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

   كصآن هثل يك ظّره انف( 1

ايً پاکیضگی و طِارجی کَ رسای ىحعال اراده کصده اظث  (۲)اَُمَ انتَیثِ وَ يُطَِِّصَکُو جَطِیصًا، اِن َّوا یُزیذُ اهللُ لِیُذهِبَ عَنکُنُ الز َّجسَب(

 وجّد داػحَ ةاػس،ةیث  در اُم

 راه و روش د(                        پیاىتص ج(                  اييان ب(                اٌحظار فصج انف(  2

 فطصی ح(                             41ز(                    اىاره و(                          خضّر ه(

3 ۲..................۲................3.............3 

 ............غغ........غ.....ص 4

 ىجيّعَ اداب و رظّم  انف(  5

   کٍس، در خانی کَ رسا وی را جعییً ٌكصده خكّىث ىیدُس و ةص ىصدم  کعی کَ ةَ ىصدم فصىان ىی  ب(

 ٌّع راص افصيٍغ  :ج(

 عسانث و ػجاعثد(

 ىصةّط ةَ ةعس خیّاٌی و ُّی وُّس  اٌعان اظث ىاٌٍس ىیم ةَ دصوت  ه(

كّاٌیً داةث و ىؼزصی ٌیازُای داةث ىاٌٍس ٌیاز ةَ اىٍیث، عسانث، داد و ظحس و ازدواج و ... . ديً اظانو ةصای ُص کسام از ايً ٌیازُا و(

 دارد. دظحَ ديگص، ٌیازُای ىحغیص ُعحٍس

 ز( اعحلاد ةَ ػِادت اىام خعیً )عهیَ انعالم(

 اظث« جعهیو ٌتّدن»و « ٌفّذ ٌاپشيصی»ىعٍای  عضّت ةَح(

 زٌجیصه طال و(

ٌاىٍاظب . جتسيم خ ظِّر ػزصیث ُا و انگُّای اکصم جدصيف در ىعارف اظالىی و جعم اخادي پیاىتص ىيٍّعیث از ٌّػحً اخاديخ 6

 خكّىث ٌتّی ةَ ظهطٍث کعصايییان و كیصصيان

 ٌحزاب ػیُِّای درظث ىتارزه عصفی رّيغ ةَ عٍّان اىام ةص خق عسم جأيیس خاکيان 7

  پاظذ ةَ ٌیاز جٍعی. اٌط ةا ُيعص . پصوزش فصزٌسان. رػس ارالكی و ىعٍّی 8

 ةا جلّا ةاػس . -4 9

 عادل ةاػس )عادل ةَ کعی گّيٍس کَ گٍاه کتیصه اٌجام ٌسُس و اصصاری ُو ةص گٍاُان صغیصه ٌساػحَ ةاػس(. -۲

 زىان ػٍاس ةاػس. )يعٍی ٌیازُای روز جاىعَ را ةؼٍاظس و اخكام ديً را ىحٍاظب ةا ٌیاز روز اظحزصاج کٍس(. -3

 ث رساوٌس و جالش ةصای ةٍسگی اوجّجَ ةَ عظي ػٍارث ارزش رّد و ٌفصورحً رّيغ ةَ ةِای اٌسک 11

 : فوایذ سنذه بودى و هعلوم بودى هشخصات اهام سهاى و حضور ایشاى در جاهعه 11

 ىصدم فصيب ىاجصا جّيان فصيب کار کَ رّد را ىِسی ىّعّد ىعصفی ىی کٍٍس ٌزّاٍُس رّرد        اول

 داٌٍس کَ اىام از اعيال ػیعیان آگاه اظث.ىصدم خضصت را خاضص و ٌاظص ةصرّد ىی ياةٍس و ىی           دوم

 ػیعیان اخعاس ىی کٍٍس ىی جّاٌٍس ةا اىام رّاظحَ ُا و جيايالت دروٌی اػان را در ىیان ةگشارٌس        سوم

 جاىعَ ةَ صّرت ُای گٌّاگّن از ُسايث و واليث ىعٍّی اىام ةصرّردار ىی گصدد.         چهارم

 امضاء:    الهام سیفی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره61جمع 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  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 (بدیني یازدهن ریاضي و تجربي) نام درس:

 نام دبیر: الهام سیفي

 27/02/1400تاریخ اهتحان: 

 / عصصصتح 10:00ساعت اهتحان: 

 دكیلَ 90هدت اهتحان: 
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