
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

 **الْؼِلْنٓ فَلْ٘ٓأْتِ الْثٓابٓ أًََا هٓذٌَُِٗٔ الْؼِلْنِ ٍٓ ػٓلٌِّٖ تٓاتْٔٓا فَوٓيْ أَرٓادٓتا تَجِ تِ حذٗث** 1

 الف(پ٘ام اٗي حذٗث را تٌَٗس٘ذ:

 ب( اٗي حذٗث تِ کذام ٗک اس ٍٗژگٖ ّإ حضزت ػلٖ)ع( اشارُ دارد

 آِٗ سٗز را تکو٘ل کزدُ ٍ تِ سَال سٗز پاسخ دّ٘ذ؟

 

 "........................ ٍ ٗٔغِّْزَکُن ........................ . إًَِّوٓا ٗٔزِٗذٔ اللَِّٔ لِ٘ٔذِّْةٓ ػٌٓکُنٔ ........................   "

 

 دراٗي آِٗ تِ کذام ٍٗژگٖ اّل ت٘ت اشارُ است؟-

 

4 

 طح٘ح ٍ غلظ ػثارات سٗز را هشخض کٌ٘ذ 2

 الف(جاهؼ٘ت قزآى تِ گًَِ إ است کِ فقظ اس اهَر هؼٌَٕ ٍ راتغِ اًساى تا خذا سخي هٖ گَٗذ. ).....(

 ٍ هؼتثزتزٗي هزجغ تزإ فْن ػو٘ق آٗات الْٖ ، گفتار ٍ رفتار پ٘اهثز است. )............( ب( اٍل٘ي

 ج( خذاًٍذ ّز دستِ اس هخلَقات را هتٌاسة تا ٍٗژگٖ ّاٗشاى ّذاٗت هٖ کٌذ. )...........(

 د( هحتَإ اطلٖ دػَت پ٘اهثزاى تا ٗکذٗگز هتفاٍت است. )............(

1 

 وات هٌاسة پز کٌ٘ذجاّإ خالٖ را تکل 3

الف( پ٘اهثز )ص( تَاًست تِ کوک هزدم هذٌِٗ کِ آًاى را.................. ٍ کساًٖ کِ اس هکِ آهذُ تَدًذ ٍ آًاى 

 را...................... هٖ ًاه٘ذًذ،حکَهتٖ تز پاِٗ اسالم تٌا کٌذ.

 .قزآى را ًشاى هٖ دّذ.ب( ساختار سٗثا،آٌّگ هَسٍى ٍ دلٌش٘ي کلوِ ّا اػجاس..................

 ج( ّذاٗت خذاًٍذ اس دٍ هس٘ز ...................... ٍ ...................... هٖ گذرد.

 د( تا تَجِ تِ حذٗث ثقل٘ي، در طَرتٖ هسلواًاى گوزاُ ًوٖ شًَذ کِ ..............................

3 

 2از 1صفحٍ ی 

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

 ریاضی و تجربییازدهن  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 

 رسالتسرای داوش ياحد دبیرستان غیرديلتی دختراوٍ 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 2دیه ي زودگی وام درس: 

 الهام سیفی وام دبیر:

 10/1399 / 06 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقٍ 45مدت امتحان : 
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 ومرٌ 20جمع بارم : 

ر
ف

دی
 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 است؟ تغْ٘ز آِٗ تارُ در سٗز تَض٘حات اس ٗک کذام. دّ٘ذ تشخ٘ض را درست پاسخ 4

 .کٌٌذ اعاػت اهزشاى ٍلٖ ٍ پ٘اهثز خذاًٍذ اس تاٗذ هسلواًاى آِٗ اٗي تِ تَجِ تا( 1

 (  ع)حسي اهام ٍ(  س)فاعوِ حضزت ٍ(  ػلٖ )ع اهام ٍ پ٘اهثز اس را پل٘ذٕ ٍ گٌاُ ّزگًَِ آِٗ اٗي(  2

 .داًذ هٖ دٍر( ع) حس٘ي اهام ٍ 

1 

 پاسخ کَتاُ دّ٘ذ 5

 :تثزٗذ ًام فقظ را دٍ آى.تاشذ داشتِ ٍٗژگٖ دٍ تاٗذ اًساى اساسٖ سَاالت تِ پاسخ

 تاشذ؟ چگًَِ تاٗذ خذا پ٘اهثز آخزٗي هؼجشُ

 آٗذ؟ هٖ پ٘ش هشکلٖ چِ ًثاشذ هؼظَم ٍحٖ اتالؽ ٍ درٗافت در پ٘اهثزٕ اگز

 :تٌَٗس٘ذ را هزدم تا( ص)پ٘اهثز آه٘ش هحثت رفتارّإ اس ًوًَِ دٍ

4 

  کلوِ اضافِ است(کشف ارتثاط )دٍ  

 الف                                                                                         ب                         6

 سغح فکز هزدمرشذ تذرٗجٖ  ●                                                                 ● قُلْ فَأْتَُا تِسَٔرٍٓٓ هِثْلِِِ   -1 

 حذٗث جاتز●                                                             ● ٍٓأًَْذِرٕ ػٓشِ٘زَتَکٓ الْأَقْزَتِ٘يَ -2

 تحزٗف تؼل٘وات پ٘ش٘ي   ●                           ●  الزَّسَٔلَ ؼَٔا٘اهللَ ٍٓأَعِ ؼَٔا٘آهٌَُٓا أَعِ يَٗالَّذِ ْٓاٗأَ اٗ  -3

 هثارسُ علثٖ    ●               ●  إًَِّا هٓؼٓاشِزَ اَلْأًَْثِ٘ٓاءِ أُهِزًَْا أَىْ ًُکَلِّنٓ اَلٌَّاسٓ ػٓلَى قَذٕرِ ػٔقَُلِِْنٕ -4

 آِٗ هٌشلت ●                                                                                                            

 آِٗ اًذار ●                                                                                                            

1 

 ّزٗک اس هَارد سٗز ًاظز تز کذام ٗک اس ٍٗژگٖ ّإ قزآى کزٗن است؟ 7

 

 "اخْتِالَفًا کَثِ٘زًا.ٍ ٍٓلََٕ کَاىَ هِيْ ػٌِذِ غَٕ٘زِ اللِِّ لََٓجٓذٍٔاْ فِِِ٘ " -1

 

 "ثلِ.ي هِسَرٓ هِأتَا تِلٖ ػٓثذًا فَلٌا ػٓشَّوّا ًَٗة هٍِ َإى کٌُتن فٖ رٓ" -2

1 

 1 زد؟٘گ ٖه اًجام چگًَِ ٍ ست٘چ ٕهؼٌَ تٍٗال 8

 ذ٘دّ ح٘تَض دّذ؟ ٖه ًشاى "ستيٗس چگًَِ" سَال قالة در را خَد اًساى ٕاسّاً٘ اس اسً٘ کذام 9
 

1 

 1 ذ٘دّ شزح را هغلة يٗا. است قزآى اػجاس ّٕا جٌثِ اس ٖکٗ "ت٘جاّل دٍراى ذٗػقا اس ٕزٗزًاپذ٘تأث" 11

 1 ذ؟٘کٌ ٖتزرس را "هزدم تا هذارا ٍ هحثت"( ص)خذا رسَل ٕرّثز ٖژگٍٗ ٍ اتؼاد اس 11

 1 ذ؟٘دّ ح٘تَض را ٖژگٍٗ يٗا. است "کٌٌذُ ن٘تٌظ ي٘قَاً ٍجَد" اسالم يٗد ّٕا ٖژگٍٗ اس ٖکٗ 12

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

 شاى ٍ هٌضلت حضشت ػلی الف( 1

 ػلن تی وشاى حضشت ػلی )ع(ب( 

 آیِ تغْیش

 ". تغْیشاٍ یُغِّْشَوُن  اًوات یشیذ اهلل لیزّة ػٌىن سجس اّل الثیت  "

 اص ّش آلَدگی ٍ گٌاُ..... ػصوت اّل تیتغْیش ٍپاوی اّل تیت ت

 د( ؽ                     ج( ص                     ب( ص                      ؽ الف( 2

 لفظیب(                                    هْاجشیي - ًصاساالف(  3

 وِ اص ّش دٍ توسه تجَیٌذ( د               اًتخاب ٍ اختیاس - ىش ٍ تؼملتفج( 

4 1) 

 (  ع)حسي اهام ٍ(  س)فاعوِ حضشت ٍ(  ػلی )ع اهام ٍ پیاهثش اص سا پلیذی ٍ گٌاُ ّشگًَِ آیِ ایي(  2

 جاهغ ٍ ّوِ جاًثِ.لاتل اػتواد 5

 تایذ هٌاسة ّوِ صهاًْا تاشِ

 دیي تِ دسستی تِ دست هشدم ًوی سسذ

 77ّش وس تِ خاًِ اٍ هی سفتثِ اٍ احتشام هی گزاشت  ٍ....... فمظ دٍ هَسد اص هجَػِ صفحِ 

 وشف استثاط )دٍ ولوِ اضافِ است( 

 هثاسصُ علثی -1 6

 آیِ اًزاس -2

 حذیث جاتش -3

 سشذ تذسیجی سغح فىش هشدم.               -4

 دسًٍی دس ػیي ًضٍل تذسیجی ماًسجا -1 7

 دػَت تِ تحذی -2

 اسغِ فیض خالك تِ هخلَق  ٍ لذست تصشف تِ ارى خذا دس اهَس ٍ 8

 دسن  ساُ دسست صًذگی ّوشاُ تا تَضیحات 9

 تؼشیف فشٌّگ : هجوَػِ اداب ٍ سسَم  11

اداب ٍ سسَم دٍسُ جاّلیت سششاس اص افىاتش ششن آلَد ٍ جاّلیت تَد وِ دسایات لشآى ّیچ تاثیشی تش خَد تِ جا ًزاشتِ 

 تَد

 هَسد وافی استچٌذ  76صفحِ  11

 اسالم داسای یه سشی لَاًیي تٌظین شذُ است وِ دس عَل سالْا گشُ هسائل سا تاصوشدُ 12

 سساًذى  ًفی هیىٌذهاًٌذُ لاػذُ الضشس وِ یه لاػذُ ولی است وِ ّش آًچِ هَجة  اص صیاى دیذى ٍ صیاى 

 

 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 سرای دانش واحد دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 یازدهن ریاضي و تجربيدین و زندگي نام درس: 

 الهام سیفينام دبیر: 

 06/10/1399 اهتحان: تاریخ

 / عصرصبح  10:00. ساعت اهتحان:

 دقیقه 45هدت اهتحان: 

هدت اهتحان: ....... 
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