
 

 

 

 

 

 
 

 ومرٌ بٍ عدد:                ومرٌ بٍ حريف:           ومرٌ تجدید وظر بٍ عدد:             ومرٌ بٍ حريف:          
 محل مُر ي امضاء مدیر

 وام دبیر:                      تاریخ ي امضاء: وام دبیر:                                    تاریخ ي امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 اًَاع تَحیذ ٍ ضشک سا دس آیات ٍ جوالت صیش هطخع کشدُ ٍ ًام آى ّا سا تٌَیسیذ. الف

 قل افاتخزتن هي دًٍِ اٍلیاء                  -1

 پیاهثش )ظ( سساًٌذُ فشهاى ّای خذا تِ هشدم است. -2

 خذایاى ػیي ّوذیگش ضًَذ.              -3

 جْاى تیٌی تَحیذی -4

 ٍ هي الٌاس هي یؼثذ اهلل ػلی حشف    -5

 اى تقَهَ اهلل -6
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 دسستی یا ًادسستی ػثاسات صیش سا تا )ظ/ؽ( هطخع کٌیذ. ب

 تَاًین غفات خذاًٍذ سا تطٌاسین. ها هی -1

 ضَد. دػا سثة دفغ تال ٍ غذقِ هَجة افضایص عَل ػوش هی -2

 ّای کوال ًظام جْاى است. اص ػشٍج ٍ غؼَد اًساى تِ سَی قلِصهیٌِ س -3

 لقت تأثیش تِ سضایی دس سٍاتظ ها تا خذا، تا خَد ٍ تا خلقت ٍ تا دیگشاى داسد.خ ضٌاخت قَاًیي جْاى -4
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 کٌیذ.جاّای خالی سا تا کلوات هٌاسة پش  ج

 الصهِ ضٌاخت ّش چیضی .................... تِ آى است. -1

 ًذ.تا قثَل اثش هخلَقات هی تَاًین ایي اثش سا اص خذا ًیض تذاًین اها ًِ تِ غَست .................... ٍ .................... اص خذاٍ -2

 دّذ .................... ًام داسد.ایٌکِ اًساى ػول سا تِ ّواى غَست کِ خذاًٍذ دستَس دادُ اًجام  -3

 آى ًگاسش هی تاضذ. ل.................... تشآهذُ اص ًفس است کِ تیاًگش ػلل .................... هی تاضذ ٍ هثا -4

 .................... اختیاس ٍ اسادُ دس اًساى ًاضی اص .................... اٍست. -5

ای اراى اص کٌاس هسجذ هی گزسًذ ٍ یکی تِ ًواص هی سٍد ٍ دیگشی تذٍى تَجِ اص کٌاس ایي کِ دٍ ًفش تا ضٌیذى غذ -6

 هسجذ هی گزسد اضاسُ تِ سٌت .................... داسد یؼٌی .................... ًقص تؼییي کٌٌذُ ای دس ایي سٌت داسد.

 اک سقَط دس ٍادی ضاللت است..................... ٍ .................... اص پشتگاُ ّای خغشً -7

5/3 

 2از 1صفحٍ ی 

 ًام و ًام خاًوادگی: ..........................

 دوازدهن اًساًی هقطع و رشته:

 ًام پدر: ...........................................

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمًُری اسالمی ایران

 آمًزش ي پريرش شُر تُران کل ادارٌ ی

 تُران 4ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شُر تُران مىطقٍ 

 رسالتدبیرستان غیرديلتی دختراوٍ سرای داوش ياحد 

 1398 -99سال تحصيلی  ًوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 دیه ي زودگیوام درس: 

  وام دبیر:

 07/10/1398 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقٍ 60مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
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 ومرٌ 16جمع بارم : 

  

 دّیذ. کاهل جَاب د

 هٌظَس اص هؼشفت ػویق ٍ ٍاال پیشاهَى خذاًٍذ چیست؟ -1

 

 

 هٌظَس اص استثاط دٍ سَیِ هیاى تَحیذ ػولی فشدی ٍ اجتواػی چیست؟ -2

 

 

 ثشیذ.تدٍ هَسد اص هیَُ ّای دسخت اخالظ سا ًام  -3

 

 

 سا تِ فاسسی تشجوِ کٌیذ.« م للؼثیذظلّااهلل لیس ت ىقذهت ایذیکن ٍ ا رلک توا»آیِ ضشیفِ:  -4

 

 

 سٌت اهذاد ػام الْی سا تؼشیف کٌیذ. -5

 

 

6 

ّش یک اص هَاسد سوت ساست تا کذام یک اص هَاسد سوت چپ استثاط داسد؟ ٍغل کٌیذ. دس سوت چپ چٌذ هَسد اضافی  ّـ

 است.

 

 الف( یسالِ هي فی السواٍات ٍ االسض  است. آهشصش گٌاّاى تا تَتِ ًوًَِ ای اص آى -1

ب( دلی کض هؼشفت ًَس ٍ غفا دیذ/ تِ ّش چیضی کـِ دیـذ اٍل    یا ایْا الٌاس اًتن الفقشاء إلی اهلل -2

 خذا دیذ

ج( هي جاء تالحسٌِ فلِ ػطش اهثالْا ٍ هي جاء تالسـیة  فـال    

 یجضی الّا هثلْا

  د( غفات دسًٍی خَد سا تشٍص دّین. 
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 2از 2صفحٍ ی 
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                                                                                         محل مُر یا امضاء مدیر                                                         راَىمای تصحیح ردیف

 ًوشُ( 5/0)ّش هَسد طخع کشدُ ٍ ًام آى ّا سا تٌَیسیذاًَاع تَحیذ ٍ ضشک سا دس آیات ٍ جوالت صیش ه الف

 ضشک دس ٍالیت   -1

 تَحیذ دس ٍالیت     -2

 تَحیذ دس خالقیت     -3

 تَحیذ ًظشی      -4

 فشدی  -ضشک ػولی -5

 اجتواػی )اخالظ دس تٌذگی(               -تَحیذ ػولی -6

 ًوشُ( 5/0)ّش هَسد  دسستی یا ًادسستی ػثاسات صیش سا تا )ظ/ؽ( هطخع کٌیذ. ب

 ظ     -1

 ؽ       -2

 ظ      -3

 ؽ      -4

 ؽ  -5

 جاّای خالی سا تا کلوات هٌاسة پش کٌیذ. ج

                        (        5/0احاعِ ٍ دستشسی ) -1

 (               25/0تی ًیاص ) -(25/0هستقل ) -2

 (    5/0) فؼلی حسي -3

 (        25/0ػلل عَلی ) -(25/0اسادُ اًساى ) -4

 (25/0اسادُ الْی ٍ خَاست )قضا( ) -(25/0ٍجَد ) -5

 (        25/0ػَاهل دسًٍی ) -(25/0تَفیق الْی )اهذاد خاظ( ) -6

 (25/0ػادت تِ گٌاُ ) –( 25/0ِ گٌاُ )تَجی -7

 دّیذ.کاهل جَاب  د

 ًوشُ( 1) 12دسس اٍل غفحِ  -1

 ًوشُ( 1) 35دسس سَم غفحِ  -2

 ًوشُ( 5/0)ّش هَسد  49ٍ  48دسس چْاسم غفحِ   -3

 ًوشُ( 1) 57دسس پٌجن غفحِ   -4

 ًوشُ( 1) 76دسس ضطن غفحِ   -5

 ًوشُ( 1) 93دسس ّفتن غفحِ   -6

اص هَاسد سوت ساست تا کذام یک اص هَاسد سوت چپ استثاط داسد؟ ٍغل کٌیذ. دس سوت چپ چٌذ هَسد اضافی ّش یک  ّـ

 است.

 (5/0الف  ) -2(       5/0ج  ) -1

 امضاء:            وام ي وام خاوًادگی مصحح:  ومرٌ 16جمع بارم :

 آمًزش ي پريرش شُر تُران کل ادارٌ ی

 تُران 4ٍ ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شُر تُران مىطق

 سرای داوش ياحد رسالت دختراوٍ ديلتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایاى ترم ًوبت اول کليد

 دوازدهن اًساًی دیي و زًدگیًام درس: 

 ًام دبير: 

 1398/ 10 / 07 تاریخ اهتحاى:

 / عصرصبح  08:00ساعت اهتحاى: 

 دقیقه 60هدت اهتحاى: 
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