
 

 

 

 

 

 
 

 

 ومرٌ 11جمع بارم : 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 الف

  .ذیجَاب کاهل دّ

 .ذیکٌ فیسا تعش تیضشک دس ستَت-1

 .ذیاخالظ سا فقظ ًام تثش تیتقَ یساّْا -2 

 .ذیکٌ فیسا ّوشاُ تا هثال تعش یعلل عشض -3

 ضٌاخت ها ًسثت تِ رات هَجَدات هحذٍد ٍ ًاهحذٍد چگًَِ است؟ -4 

 ذیسیسا تٌَ یاجتواع یعول ذیچْاس هَسد اص ثوشات تَح -5 

 .ذیسا فقظ ًام تثش اسیسٍضي تَدى اخت لیاص دال ددٍ هَس -6

 اص خذاًٍذ دسخَاست داسًذ؟ َستِیچشا هَجَدات پ "السواٍات ٍ االسؼ یهي ف سالِی" فِیضش ِیتا تَجِ تِ آ -7 

 .ذیسیسَاالت سا دس پطت غفحِ تٌَ يیفقظ جَاب ا لطفا

7 

 ب

 ًوشُ( 3) ذیسیهطخع کشدُ ٍ دس هقاتل آى تٌَ شیٍ جوالت ص اتیٍ ضشک سا دس آ ذیاًَاع تَح

 تاد ها ٍ تَد ها اص داد تَست -2                                                اهثشیپ یهعٌَ تیٍال -1

 حکوِ احذاً یف طشکیٍ ال  -4ام جعلَاهلل ضشکاء                                                    -3

 اءیکن اٍلٍ عذٍّ یال تتخزٍا عذٍّ -6 حشف                         یعل عثذاهللیاس هي ٍ هي الٌّ -5

3 

 ج

 .ذیسا تا کلوات هٌاسة پش کٌ شیجوالت ص یخال یجاّا

 هشتَط است. ................  ذیتخػَظ تِ تَح طِیاخالظ دس اًذ-1

 اضاسُ داسد.  ................ کٌذ عول سا ّواًگًَِ کِ خذا دستَس دادُ اًجام دّذ کِ تِ حسي یاًساى هَهي تالش ه-2

 اضاسُ داسد.  یالْ.............  کشدى آى کِ تِ ادُیٍ ًِ دس اجشا ٍ پ یالْ ............ ّست کِ تِ یًِ دس ًقطِ جْاى ًقػ-3

 یٍ تٌذگ تیعثَد صافضای ← ................  ← ................ -4

3 

 د

   ذیکَتاُ جَاب دّ

 ضَد؟ یساختِ ه یاًساًْا تا کذام سٌت الْ تیٍ ضخػ تیَّ-1

.... ٍ ها کاى عطاء .." –  "يیاثوا ٍ لْن عزاب هْ ضدادیل" - "فتٌِ شیش ٍ الخًٍثلَکن تالطّ" فِیضش اتیآ ةیتِ تشت -2

 اضاسُ داسًذ. یتِ کذام سٌت الْ "ستک هحظَسا
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دوازدهن ریاضی و تجربی هقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمًُری اسالمی ایران

 آمًزش ي پريرش شُر تُران کل ادارٌ ی

 تُران 4ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شُر تُران مىطقٍ 
 ديرٌ ديم رسالتدبیرستان غیرديلتی دختراوٍ سرای داوش ياحد 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 (3دیه ي زودگی )وام درس: 

 دیبابیژن وام دبیر:

 10/1397 / 2 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  00  ساعت امتحان:

 دقیقٍ  10مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مُر یا امضاء مدیر                                                         راَىمای تصحیح ردیف

 الف

 ًوشُ(  5.5)ّش هَسد  49-48-46دسس چْاسم غفحِ  -2ًوشُ(  1) 23دسس دٍم غفحِ -1

 ًوشُ( 1) 13-12دسس اٍل غفحِ  -4ًوشُ(  5.5هثال  -ًوشُ 5.5 فی)تعش 62دسس پٌجن غفحِ  -3

 ًوشُ( 5.5)ّش هَسد  56دسس پٌجن غفحِ  -6ًوشُ(  5.25) ّشهَسد  35-34دسس سَم غفحِ  -5

 ًوشُ( 1) 15دسس اٍل غفحِ  -7

 ب

 فشد یضشک عول -5 تیدس ٍال ذیتَح -4 تیضشک دس خالق -3 تیدس ستَت ذیتَح -2 تیدس ستَت ذیتَح-1

  یاجتواع یعول ذیتَح -6

 ًوشُ 5.5هَسد  ّش

 ج
  اصیفقش ٍ ً طتشیدسک ت -یخَد ضٌاس صیافضا -4قضا -قذس -3 یفعل -2 تیدس ستَت -1

 ًوشُ 5.5 یخال یهَسد اص جاّا ّش

 د

  یسٌت اهذاد عام الْ -اهْال ایسٌت اهالء  -سٌت اتتالء ٍ اهتحاى -2سٌت اتتالء  -1

 ًوشُ 5.75هَسد  ّش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء:   بیژن دیبا وام ي وام خاوًادگی مصحح :  ومرٌ 11جمع بارم :

 آمًزش ي پريرش شُر تُران کل ادارٌ ی

 تُران 4ٍ ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شُر تُران مىطق

 ديرٌ ديمرسالت  سرای داوش ياحد دختراوٍ ديلتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایاى ترم نوبت اول کليد

 (3دیه ي زودگی )نام درس: 

 دیبابيژى نام دبير: 

 10/1397/  2تاریخ اهتحاى: 

 / عصرصبح  8ساعت اهتحاى: 

 دقیقه 60هدت اهتحاى: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/
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