
جمهوری اسالمی ایران

وزرات آموزش و پرورش

آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

وحددبیرستان غیردولتی مُ

  نام و نام خانوادگی :

 دوازدهن پایه :

فیسیک -ریاضی  رشته :

اولنوبت امتحانات 

...... 

 اسواعیلیآقای  نام دبیر :

 0399 / 08/  88 تاریخ اهتحاى :

دقیقه 98  زهاى پاسخگویی :

صفحه 1

بارمسواالتردیف

0

(ومر1ٌ.)َای زیر را بىًیسیذ صحیح ي غلط گسارٌ
گیزد بز قضا تکیٍ دارد. تقذیز کٍ اس حکمت الُی سزچشمٍ می -1
مؤمه ي چٍ فقیز صحىٍ اوًاع امتحان است.سوذگی َز اوساوی چٍ  -2
مُزی خذايوذ است کٍ ماوغ بزای رشذ ي شکًفایی است. َای سوذگاوی اوسان وشاوٍ بی دشًاری -3
بزد. سًساوذ ي آن را بٍ تذریح اس بیه می گىاٌ ریشٍ درخت اخالص ي بىذگی را می -4

0

نوره

2

ومرٌ(2)جاَای خالی را با کلمات مىاسب پر کىیذ.
دياوذ. سوذ در ...................... ریشٍ می ....................... خًاوٍ میاوذیشٍ ماوىذ بذری است کٍ در  -1
کٍ خُان اس اصل َای متؼذد پذیذ ویامذٌ است بیاوگز تًحیذ ....................... است. ایه -2
اخالص دي گًوٍ است اخالص در ...................... ي ....................... . -3
ن ....................... دارای شخصیتی یگاوٍ ي یکپارچٍ است.اوسا -4

2

نوره

3

ومرٌ(2)پیام آیات زیر را بىًیسیذ.

فال یجزی االمثلهبة فله عشز امثبلهب و مَن جبء ببلسیئـة من جبء ببلحسنـ -1
و الذین جبهدوا فینب لنهدینهم سبلنب -2
قل اغیزاللّـه ابغی و هز رة کل شیء -3
تم الفقزا الی اللّـه و اللّـه هوالغنی الحمیدانیب ایهب النبس  -4

2

نوره

4

ومرٌ(2)ای زیر پاسخ دَیذ. بٍ سًاالت چُارگسیىٍ

ویازمىذی مخلًق بٍ خالق بٍ ترتیب عبارتىذ از: -1
 بقا –( ویاسمىذی در پیذایش 2 پیذایش –( ویاسمىذ در بقا 1
( ویاسمىذی در پیذایش ي خلقت4      ( ویاسمىذی در بقا ي استمزار3

ادارٌ کردن جُان بٍ کذام تًحیذ اشارٌ دارد؟ -2
( مالکیّت4 ( خالقیّت3 ( يالیت2 ( ربًبیت1

َاست؟ گیری ی وساع بیه کذام جُت زوذگی اوسان صحىٍ -3
خبز –( اختیار 4 کفز –( ایمان 3 یطانش –( خذا 2 شزک –( تًحیذ 1

2

نوره
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جمهوری اسالمی ایران

وزرات آموزش و پرورش

آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

وحددبیرستان غیردولتی مُ

  نام و نام خانوادگی :

 دوازدهن پایه :

فیسیک -ریاضی  رشته :

اولنوبت امتحانات 

...... 

 اسواعیلیآقای  نام دبیر :

 0399 / 08/  88 تاریخ اهتحاى :

دقیقه 98  زهاى پاسخگویی :

صفحه 2

تًحیذ محًر ي ريح زوذگی ....................... ي شرک محًر ي ريح زوذگی ....................... است. -4
طاغًت –( ایماوی 4 دیىی ضذ –( دیىی 3 طاغًت –( یًُد 2 یًُد –( دیىی 1

5

ومرٌ(3)بٍ سًاالت زیر پاسخ کًتاٌ دَیذ.

تًحیذ در يالیت را تًضیح دَیذ. -1
؟ویستیک مًخًد در چٍ صًرتی در يخًد خًد ویاسمىذ بٍ دیگزی  -2
حسه فاػلی را با مثال تًضیح دَیذ؟ -3
مىظًر اس بت درين ي بت بیزين چیست؟ -4
سىّت تًفیق الُی چیست؟ -5
مؼىای لغًی قضا ي قذر چیست؟ -6

3

نوره

6

ومرٌ(4)بذَیذ.بٍ سًاالت زیر پاسخ کامل 

َای تقًیت اخالص را وام ببزیذ؟ راٌ -1
پزستی ي شزک خذیذ در دویای امزيسی چیست؟ ی بت ریشٍ -2
سىّت استذراج را تًضیح دَیذ؟ -3
َای يخًد اختیار در اوسان را وام ببزیذ؟ وشاوٍ -4

4

نوره

7

ومرٌ(2)میان دي ستًن ارتباط برقرار کىیذ.

 ای اخشا ياسطٍوقش  ػلت طًلی 
مشارکت ي َمکاری اخشا  تزیه سىّت الُی ػام 

 سىّت آسمایش ػلت ػزضی 
 سىّت تًفیق الُی شامل ویکًکاران 

2

نوره
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 جمهوري اسالمی ایران

 وزرات آموزش و پرورش
 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحدغیردولتی مدبیرستان 
 نام و نام خانوادگی :

 دوازدهم پایه :
 فیزیک -ریاضی  رشته :

 اولنوبت امتحانات 

...... 

 اسماعیلیآقاي  نام دبیر :
 1399 / 10/  08 تاریخ امتحان :

 دقیقه 90  زمان پاسخگویی :

صفحه 1

پاسخنامه آزمون دوازدهم رشته ریاضی

 صحیح و غلط

ص -4غ                -3ص             -2غ                 -1

 جاهاي خالی

موحد -4عمل                     –نیت  -3در خالقیت                 -2دل             –ذهن  -1

 پیام آیات:

سنت سبقت و رحمت بر غضب وفضل و عدل الهی -1

سنت توفیق الهی -2

توحید در ربوبیت -3

نیاز از مخلوقات خویش است.و اینکه مخلوقات نیازمند خالق و خالق بی –نیازمندي در پیدایش و بقا  -4

 ايچهار گزینه

1- 2                      2- 1                    3- 2                    4- 3 

 پاسخ کوتاه

یعنی خدا به تنهایی توان دخل و تصرف در جهان را دارد. -1

در صورتی که همیشه موجود باشد. -2

هدف ، نیت و قصد فرد در انجام یک عمل مانند نیت در نماز -3

بت بیرون طاغوت –بت درون نفس اماره  -4

کندکند چنان فراهم میگذارد و در این راه سعی و تالش میي کسانی که با نیت پاك قدم در راه حق میخداوند شرایط و اسباب را برا -5

 تر به هدف برسد.که وي بتواند آسان

یکسره کردن و قدر به معناي اندازه –قضا به معناي به پایان رساندن  -6

 پاسخ کامل

با خدا    ،     ج) دوري از گناهانالف) افزایش معرفت نسبت به خدا  ،  ب) راز و نیاز  -1

کند.ها در اعتقاد و خدا را باور دارند اما در عمل در مسیر خدا قرار ندارد و اهداف دنیایی خود را دنبال میاین است که انسان -2

اهان آنان هر روز سنگین وشود که بار گنگر شده و باعث میها با اختیار و اراده خودشان به صورت بالي الهی جلوهها و نعمتمهلت -3

 تر شوند.تر شود و به تدریج به سوي هالکت ابدي نزدیکسنگین

الف) تفکر و تردید   ،   ب) احساس رضایت و پشیمانی   ،  ج) احساس مسئولیت -4
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 جمهوري اسالمی ایران

 وزرات آموزش و پرورش
 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحدغیردولتی مدبیرستان 
 نام و نام خانوادگی :

 دوازدهم پایه :
 فیزیک -ریاضی  رشته :

 اولنوبت امتحانات 

...... 

 اسماعیلیآقاي  نام دبیر :
 1399 / 10/  08 تاریخ امتحان :

 دقیقه 90  زمان پاسخگویی :

صفحه 2

 ارتباط بین دو ستون

  4شامل نیکوکاران                    2علت عرضی              3ترین سنت الهی عام                         1علت طولی 
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