
جمهوری اسالمی ایران

وزرات آموزش و پرورش

آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

وحددبیرستان غیردولتی مُ

نام و نام خانوادگی :

 دوازدهن پایه :

 تجربی رشته :

اولنوبت امتحانات 

...... 

 اسواعیلیآقای  نام دبیر :

 0399 / 08/  88 تاریخ اهتحاى :

دقیقه 98  زهاى پاسخگویی :

صفحه 1

بارمسواالتردیف

0

ًوشُ(۲)سَاالت کَتاُ صیش سا پاسخ دّیذ.-1

 احساس سضایت دس یک عول ًشاًِ چیست؟-لفا

ى تِ تشتیة قضا ّستٌذ یا قذس؟ًقشِ جْاى ٍ پیادُ کشدى آ-ب

 .ستَتیت سا تعشیف کٌیذ-ج

 تِ چِ هعٌاست؟تَحیذ -د

2

نوره

2

 ًوشُ(۲)جاّای خالی سا تا عثاست هٌاسة کاهل کٌیذ.-۲

جوع شذُ است. -------دس تعثیش اهام علی توام اخالص ّا دس -الف

 است. -------ساتطِ اسادُ اًساى ٍ خذا تِ طَست ساتطِ -ب

 جَاًِ هیضًذ. -------اًذیشِ هاًٌذ ًْالی است کِ دس -ج

است. -------جاهعِ هْوتشیي سکي یک -د

2

نوره

3

ًوشُ(۲)هعٌای لغَی ایي عثاست ّا سا تٌَیسیذ.-3

اتتال:-الف

قذس:-ب

اخالص:-ج

تَفیق:-د

2

نوره

4

ًوشُ(۲)طحیح ٍ غلظ تَدى ایي عثاست ّا سا هشخض کٌیذ.-4

 دس علت ّای عشضی ساتطِ تِ طَست هشاسکتی است.-الف

 دس عول است. قضا ٍ قذس ّواى اختیاس ٍ اسادُ اًساى-ب

سسیذى تِ جاهعِ عذالت هحَس حاطل تَحیذ عولی تعذ فشدی است.-ج

 ساتطِ خذا تا جْاى تا حذی شثیِ ساتطِ ًَس تا پشتَ ًَس است.-د

2

نوره

5
ًوشُ(۲)یات سا پاسخ دّیذ.آسَاالت هشتَط تِ -5

یِ)اى اهلل ستی ٍ ستکن( اشاسُ تِ کذام تَحیذ داسد؟آ -الف
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 :

 تجربی رشته :

اولنوبت امتحانات 

...... 

 اسواعیلیآقای  نام دبیر :

 0399 / 08/  88 تاریخ اهتحاى :

دقیقه 98  زهاى پاسخگویی :

صفحه 2

یِ) قل اًوا اعظکن تَاحذُ( چیست؟آحذ دس هٌظَس اص پٌذ ٍا-ب

 هٌظَس اص عثاست) اًتن الفقشا الی اهلل( چیست؟-ج

 یِ) ٍال یششک فی حکوِ احذ( تیاًگش کذام تَحیذ است؟آ-د

6

ًوشُ(۲)تیي دٍ ستَى استثاط تش قشاس کٌیذ.-6

 استذساجٍالزیي جاّذٍا فیٌا                                         سٌت -الف

الزیي کزتَا تایاتٌا                                           سٌت تاثیش خَتی دس سشًَشت -ب

 تا لشش ٍ الخیش فتٌِ                                      سٌت سثقت سحوت تش غضة-ج

لفتحٌا علیکن تشکات                                       سٌت اهتحاى-د

2

نوره

7

ًوشُ(4)تِ ایي سَاالت پاسخ کاهل تذّیذ. -7

حسي فاعلی ٍ فعلی سا تا هثال تعشیف کٌیذ. -الف

 هیَُ ّای دسخت اخالص سا ًام تثشیذ. -ب

 چشا اًساى قادس تِ شٌاخت رات خذا ًیست؟ -ج

 هشاتة ششک سا ًام تثشیذ. -د

4

نوره
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جمهوری اسالمی ایران

وزرات آموزش و پرورش

آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

وحدغیردولتی مُدبیرستان 

نام و نام خانوادگی :

 دوازدهم پایه :

 تجربی رشته :

امتحانات نوبت اول

...... 

 اسماعیلی  آقای نام دبیر :

 1399 / 10/  08 تاریخ امتحان :

 دقیقه 90  زمان پاسخگویی :

صفحه 1

پاسخنامه

الف( یعنی آن عمل با اراده و اختیار خود انسان انجام پذیرفته است. -1

 قضا  –ب( قدر 

ج(خدا به تنهایی جهان را اداره میکند تدبر و پرورش میدهد و همه موجودات را به سوی مقصدی هدایت میکند.

 د( به معنای یگانگی و بی همتا بودن 

ج( ذهن   د( حکومت     الف(دوری از گناهان    ب(طولی  -2

الف( آزمایش نمودن -3

 ب( اندازه و اندازه گیری

ج(پاک کردن یک چیز پاک از چیزهای ناپاک

 د(ساده کردن یک عمل

الف( ص       ب( غ          ج( غ           د( ص -4

الف( توحید در ربوبیت -5

 ب( قیام برای خدا

ج( نیازمندی درپیدایش

 د(توحید در والیت

الف(توفیق الهی)امداد خاص( -6

ب( استدراج
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جمهوری اسالمی ایران

وزرات آموزش و پرورش

آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

وحدغیردولتی مُدبیرستان 

نام و نام خانوادگی :

 دوازدهم پایه :

 تجربی رشته :

امتحانات نوبت اول

...... 

 اسماعیلی  آقای نام دبیر :

 1399 / 10/  08 تاریخ امتحان :

 دقیقه 90  زمان پاسخگویی :

صفحه 2

 ج( آزمایش الهی

د( تاثیر خوبی در سرنوشت

الف(حسن فاعلی نیت و مقصد و هدف در انجام یک عمل است مانند نیت در انجام نماز.-7

 حسن فعلی شکل و اجرای درست یک عمل است مانند کسی که نمازرا به درستی به عمل می اورد.

 تی از حکمت ب(دستیابی به درجا

 نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه های شیطان

 دریافت پاداش های وصف نشدنی

ج(چون انسان محدود است و خدا نامحدود و یک امر محدود بر یک امر نامحدود تسلط و احاطه نمیابد.

 شرک در ربوبیت. –شرک در والیت  –شرک در مالکیت  -د(شرک در خالقیت 
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