
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

1 
 و اشعار الف( آیات و احادیث

 اطاره دارد ؟درخث اخالص  یُا ّهیى ةَ کدام یک از« / جً رُا کً جا ُيَ جاٌث کٍٍد کً جا کَ شهطاٌث کٍٍد یةٍدگ» ثیة -1

 ؟ ظّدیى ییزُایاٌصان ةَ خدا طاىم چَ چ ازیٌ«  دیاندي یاهلل و اهلل ُّ انغٍ یاٌحو انفلرا ان»  َیةاجّجَ ةَ آ -2

 خّاُد کَ او را ةَ خال خّد واگذار ٌکٍد؟ یاشالم)ص( غاجزاٌَ از خداوٌد ى اىتریچرا پ -3

 .دییىظخض ٌيا کیرا در ُر دیىراجب جّخ ریز اتیةا جّجَ ةَ آ -4

 «ءیاهلل خانق کم ط( »1

 «خکيَ اخدا یف ظرکیو ال یىا نِو ىً دوٌَ ىً ون( »2
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 غ( مشخض کنیذ. -ب( درستی یا نادرستی جمالت زیر را تا )ص

 حیخداوٌد جرج یٌفس )ةث درون( شپرده و اورا ىػتّد خّد كرار دُد و اواىرش را ةَ فرىان ُا یدل ةَ ُّا یاگر کص  -1

 طده اشث. یگرفحار طرک غيه دُد

 .ظّدیراةطَ خدا ةا اٌصان ىاٌٍد راةطَ ىصجد ةا شازٌده آن اشث کَ كطع ٌي -2

 اشث کَ دارد . یىددود اریاخح ًیکٍٍده شرٌّطث او ُي ًییاٌصان و جػ یُا یریگ ویجصي یىتٍا  -3

 اشث. یانِ ریکج جلد ّارید خحًیفرو ر  -4
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 ج( جمالت زیر را تا کلمات مناسة تکمیل کنیذ. 3

 ُر چَ ..................... افزایض یاةد درک فلر ةیظحر ىیظّد و ةٍدگی ٌیز افزایض ىیاةد. -1

 اشث. یدی............... خرکث کٍد جاىػَ جّخ یکٍد و ةَ شّ یکَ از جفركَ و جظاد دور یجاىػَ ا  -2

 اشث. .....جِان را ةرغِده دارٌد طرک در ...... یُصحٍد کَ شرپرشح زیٌ یگراٌیدر کٍار خداوٌد د ٍکَیاغحلاد ةَ ا -3

 را کَ در راه او كدم ةردارٌد  یخداوٌد کصاٌ «ًینٍِدٌِو شتهٍا و ان اهلل نيع انيدصٍ ٍایجاُدوا ف ًیو انذ» َیةا جّجَ ةَ آ -4

 کٍد. یطّر خاص .................. ى ةَ

 جریان...............ةزرگ جریً طرةَ را ةر اشالم وارد کردٌد . شتب ..................... ةرخی از ىردم جِان از دیً اشالم طدٌد. -5

 کٍد. یى ثیةا ظانيان ىتارزه کرده و ةٍاةَ فرىان خدا از ................ خيا یدیجاىػَ جّخ  -6
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 2از 1صفحٍ ی 

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

 ها کلیه رشته دوازدهن 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 تحصیلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 3 دیه ي زودگیوام درس: 

 10/1399 /6 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیق60ٍمدت امتحان : 
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 ومر20ٌجمع بارم:

 د( ته سواالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ. 4

 اطاره دارد ؟ یةَ کدام خصً اخالك یانِ ثیةا ٌ یاٌجام غيه  -1

 دارد ؟ یةصحگ یزیاٌصان ةَ چَ چ یدر زٌدگ دیجّخ یگذار ریجاث زانیى   -2

 ةاطد ؟ یکدام خصً ى یدارا ردیىطاةق دشحّر خداوٌد اٌجام گ ثیفیو ک ثیکَ از جِث کي یُر غتادج  -3

 ؟ ظّدیى یآدى یىّجب ةَ ظِّر رشاٌدن اشحػداد ُا یکدام شٍث انِ   -4
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5.5 

5.5 
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 ه( اططالحات زیر را تعریف کنیذ. 5

 : غام انِیاىداد   -1

 : یغهم غرط  -2

 خصً فاغهی : -3

 

1 

1 

1 

 و( ته سواالت زیر پاسخ کامل دهیذ. 6

 اشث؟ دیجّخ ًیغ یىّجب طرک و چَ زىاٌ یدر ةرآوردن خاجات اٌصان چَ زىاٌ ًید ی ایو اون اىتریپ ییةَ جّاٌا دهیغل  -1

 

 در اٌصان اشث؟ اریةر وجّد اخح یطاُد یریپذ ثیچگٌَّ ىصئّن دیدُ حیجّط   -2

 

 .دیرا طرح دُ یاجحياغ دیو جّخ یفرد دیجّخ ًیارجتاط ة   -3

 

 اشث ؟ یدیجّخ یٌظام اجحياغ کیدر چَ صّرت   -4

 

 در جِان اىروز کدام اشث ؟ دیو طرک جد یةث پرشح ظَیر  -5
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 ز( سواالت کشف ارتثاط 7

 از ىّارد شيث چپ ارجتاط دارد ؟ کیاز ىّارد شيث راشث ةا کدام  کیُر 

 ( اىالء)اىِال(1خداوٌد از اٌصان جالطگر و ىجاُد                                     ثی( خياانف

 ( اةحالء2               اٌصان ُا            ثیو طخص ثی( شاخحَ و طٍاخحَ طدن ُّب

 (یانِ قی( اىداد خاص)جّف3                   و غرق طدگان در گٍاه      ىػاٌدان ی( شٍث خاکو ةر زٌدگج

1.5 

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

 : خیو اخاد اتیانف( آ 1

 یوصف ٌؼسٌ یپاداش ُا افثیدر  -1

 ٌيصه( 0.5و  ةلا  )ُص ىّرد   غیسایپ  -2

 کٍس. یاةصاز ى ؼحصیرّد را ة یو ةٍسگ یاخعاس و ٌاجّاٌ ؼحصیةَ او را ة ازیػّد ٌ ؼحصیاش ةا رسا ة ُصچَ ىعصفث اٌعان ةَ رّد و راةعَ  -3

 ثیدر وال سی( جّخ2 ػياره/       ثیدر رانل سی( جّخ1ػياره    -4

    غ -4   ص -3غ   -2ص    -1ب( صدیح و غهط :     2

 .سیکٍ میرا ةا کهيات ىٍاظب جکي صیجيالت ز ج( 3

 ىعحضعفان( ایىدصوىان ) -6جکفیصی / جٍفص      -5      ثیُسا-4      ثیوال -3  (یُياٍُگ ایوخست )   -2    رّدػٍاظی  -1 

 یکحاپصظحیو  سیافصاد ةَ جّخ يانیةَ درجَ ا   -2                         یخعً فاعه  -1 4

 )اةحالء(یاىحدان انِ  -4                                  یفعه  -3

 .سیکٍ فیرا جعص صیه( اصعالخات ز 5

 خق  یةَ ٌسا یدظحَ ا ؼٌّسیىصدم درةصاةص آٌِا دو دظحَ ى زّاٌٍسیفصا ى یانِ ًیىصدم را ةَ د ایاٌت یوكحاىساد عاىم انِی : 

 (0.5)عحٍسیا یورزٌس و در ىلاةم خق ى ینجاجث ى یو دظحَ ا سٍُسیىذتث ى پاظذ

 ارشیکَ رسا در ارح یاىکاٌاج ًیو ةحّاٌس از ُي ٍسیرا ةصگض یُص راُ یكصار داده کَ ُص ک ًیظٍث رّد را ةص ا رساوٌس

 (0.5ةصود و ةاظً رّد را آػکار کٍس) غیکَ اٌحزاب کصده اظث ةَ پ یصیداده اظحفاده کٍس جا در ُيان ىع كصار

 ىؼارکث کٍٍس گصیکسی یىيکً اظث چٍس عاىم ةَ صّرت ىجيّعَ و ةا ُيکار سهیُص پس غیسایدر پ عهم عصضی : 

 ةاػس. یانِ ثیىعصفث درظث و ٌ یىعٍاظث کَ اٌجام دٍُسه کار دارا ًیةس یخعً فاعه خعً فاعهی : 

 .سیپاظذ کاىم دُ صیو( ةَ ظّاالت ز 6

را از  ییجّاٌرا ًیرىّجب ػرص  اظرث کرَ ا یدر ةصآوردن خاجات اٌعان )ىاٌٍس ػفا دادن( وكح ًید یایو اون اىتصیپ ییةَ جّاٌا سهیعل  -1

 ًیعر ویاز رساوٌس و ةَ اذن ررسا ةرساٌ ایرا صصفا از رسا و اٌجام ان را ةا دررّاظث اون ییجّاٌا ًی. اىا اگص ا ویرّدآٌِا و ىعحلم از رسا ةساٌ

 .سهیداروظث کَ رساوٌس ةَ آن ةزؼ یجِث ىاٌٍس ادص ػفاةزؼ ًیو از ا ثاظ سیجّخ
 

 يرانیپ یاظراس اظرحّارٌس و اگرص کعر ًیُا ةص ُير يانی. پ صدیپشیو عّاكب عيم رّد را ى ساٌسیى غیرّد را ىعئّل کارُا یُص ک  -2

 .داٌس یرا اٌجام ٌسُس رّد را ىعحدق ىجازات ى حغیکٍس و ىعئّن یػکٍ
 

 خصکث کٍس ارکان جاىعَ  سیجّخ یجاىعَ ةَ ظّ کیراةعَ ىحلاةم وجّد دارد. ُص كسر کَ ىصدم  سیجّخ یو اجحياع یةعس فصد انیى -3

رػرس اٌعران ُرا و  یةرصا ٍَیةاػٍس زى یانِ ًیكّاٌ یدر رسىث اجصا یاجحياع یو ُصكسر  ٌِاد ُا صدیگ یةَ رّد ى یسیرٌگ جّخ ؼحصیة

 گصدد. یرساوٌس آظان جص ى یخصکث ةَ ظّ
 

را کَ  یعی)ُيان ػصاو ةاػس  سهیةَ خکّىث رظ یانِ ًیاظث کَ خاکو و زىاىسار آن ةصاظاس كّاٌ یسیجّخ یٌظام اجحياع کی یوكح  -4

 را در جاىعَ ةَ اجصا درآورد. یانِ ًیکصده دارا ةاػس. ( و ةکّػس كّاٌ ًییرساوٌس ةصا خاکو جع
 

 کٍٍس یرّد وارد ٌي یرا در ىحً زٌسگ یٍیو دظحّرات د ًیكتّل داػحً رساوٌس د ًیاٌعان ُا در ع یآن اظث کَ ةصر  -5

 سٍُسیرّد را اصم كصار ى یو ٌفعاٌ یّیدٌ التیةصعکط جيا و

 : ز( ظّاالت کؼف ارجتاط 7

 (0.5( اىالء )اىِال ( )ج                        (0.5( اةحالء )ب                    (0.5( )یانِ قیانف( اىساد راص)جّف 

 امضاء:    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 واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 3دین و زندگينام درس:

 10/1399 /06 تاریخ امتحان:

 / عصصصتح  08:00 ساعت امتحان:

 دكیلَ 60مدت امتحان: 
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