
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت           
 

 ًوطُ( 2تبضید ازثیبت )  

 ٌيطه( 1در ىلاةم ُط اثط ٌام ٌّیػٍصه آن را ةٍّیػیص.)  -1

 انف( جاریز ةیصاری ایطاٌیان :

 ب( ىٍؾآت :

 ج( ؽيع و ـغطا :

 د( اىثال و ذکو :

 

 ٌيطه ( 5/0حاُای سانی را پطکٍیص.)  -2

 .............................. جؾکیم ؽص.ػهی ؽاه در .................................................................. ةَ ریاغث فحرانف( اٌخيً ادةی 

 ................ اؽاره کطد...............................ب( از روزٌاىَ ُای ىِو ةیصاری ىیحّان ةَ .................................................... و .
 

 ٌيطه ( 5/0دو غاىم از غّاىم ةیصاری حاىػَ در غفط ةیصاری را ٌام ةتطیص. ) -3

 

 ًوطُ ( 2)  سجک ضٌبسی

 ٌيطه ( 75/0درغث یا ٌادرغث ةّدن غتارات زیط  را ىؾشؿ کٍیص. )  -4

یهَ كائو ىلام فطاُاٌی از انف( از آغاز غهطٍث ٌاـطانصیً ؽاه جا پصیص آىصن ىؾطوطیث ٌثط فارغی ةَ وغ

 پیچیصگی فاـهَ گطفث.  )          (

 ب( در غطد فکطی غتک ؽػط دوره ةیصاری ٌگطش ؽاغطان از حظئی ةَ کهی ٌگطی جغییط یافث. )          (

 ج( ُاجف اـفِاٌی از ىػطوف جطیً ؽاغطان غِص ةیصاری اغث. )            (

 ٌيطه ( 5/0و یک ویژگی ادةی ةٍّیػیص. ) در ىّرد ةیث ُای زیط یک ویژگی فکطی  -5

 انف( کٍّن چطا ٌکٍو ٌانَ از ةطای وطً                   کَ ىً چّ ٌای ؽصغحو ز ٌانَ ُای وطً

 

 ب( وطً غطیب و وطً ةی کع و وطً جٍِا            کخاغث آٌکَ ؽّد یک دم آؽٍای وطً

 

 

 4از 1صفحه ی 

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

 دوازدهن انسانی هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 9398 -99سال تحصيلی نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 علوم و فنون ادبینام درس: 

 / عصرصبح 00:  00 ساعت امتحان:

 دقیقه 00مدت امتحان : 
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 ٌيطه ( 75/0زیط ىطةّط ةَ کصام كهيطو ٌثط دوره ةیصاری اغث؟ ) ىؾشؿ کٍیص کَ ُط کصام از ىّارد -6

 

 ( ةػیاری از ٌثط ُای دوره ی ةیصاری ةَ ىّكّع جٍفط از سطافات ىی پطدازد.1-1

 

 ( اغحفاده از غتارت ُای وكػی طّالٌی و نفظ پطدازی ُا کاُؼ پیصا ىیکٍص.2-1

 

 آىال ىطدم كطار ىی گیطد. ( ـٍایع ادةی از ٌثط حصا ىیؾّد و ٌثط در سصىث ةیان3-1

 

 ًوطُ ( 6هَسیقی ) 
ؽکم جلطیع کٍیص ، ُخا ُای آن را ةٍّیػیص ، ةَ ـّرت درغث حصا کٍیص و غپع ٌام ُرط  2ةیث زیط را ةَ  -7

 ٌيطه ( 2ُخا را زیط آن یادداؽث کٍیص. ) 

 كيط غازد؟ای دوغث ؽکط سّش جط یا آن کَ ؽکط غازد؟             ای دوغث كيط سّش جط یا آٌکَ 

 

 

 

 
 ٌيطه ( 25/1کهيات زیط را یکتار ةا ذضف ُيظه و یکتار ةصون ذضف ُيظه جلطیع کٍیص. )  -8

 انف( ٌؾاط آور :

 ب( گفث پػط ایً :

 ٌيطه ( 1کهيات زیط ةَ ـّرجی کَ ةیً دو ُالل جلطیع ؽصه اٌص ةا کصام اسحیار ؽاغطی ىطاةلث دارٌص؟ )  -9

 ( - - UUU -انف( ةازی ةظرگان : ) 

 ( - - - Uب( کيال وی : ) 

 ٌيطه ( 25/1ةیث زیط را جلطیع کٍیص و اسحیارات ؽاغطی آن را ةٍّیػیص. )  -10

 ىً ٌيیگّیو زیان کً یا ةَ فکط غّد ةاش                  ای ز فطـث ةی ستط در ُط چَ ُػحی زود ةاش      

 

 

 ٌيطه ( 5/0یص و غپع ُخا ُای آن را ةٍّیػیص( ) وزن اغو و فاىیم سّد را ةٍّیػیص. )اةحصا جلطیع کٍ -11
 

 
 

 

 4از 2صفحه ی 
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 ًوطُ ( 6ظیجبیی ضٌبسی )  

 ٌيطه ( 75/0در اةیات زیط کهياجی را کَ ىطاغات ٌظیط دارٌص، ىؾشؿ کٍیص. )  -12

 انف( از اغب پیاده ؽّ ةط ٌطع زىیً رخ ٌَ                        زیط پی پیهؼ ةیً ؽِيات ؽصه ٌػيان

 

 ب( ٌياز در سو آن اةطوان ىرطاةی                                 کػی کٍص کَ ةَ سّن حگط طِارت کطد

 

 ٌيطه ( 75/1جهيیرات ةکار رفحَ در اةیات زیط را ذکط کٍیص. )  -13

 انف ( ای ُص ُص ـتا ةَ غتا ىیفطغحيث                          ةٍگط کَ از کخا ةَ کخا ىیفطغحيث

 

 غيان ةار اىاٌث ٌحّاٌػث کؾیص                              كطغَ فال ةَ ٌام ىً دیّاٌَ زدٌصب( آ

 

 ج( گّاه رُطو آن ةاؽص کَ غطدش یاةی از دوزخ                ٌؾان غاؽق آن ةاؽص کَ سؾکؼ ةیٍی از دریا

 

 ٌيطه ( 5/1) نف و ٌؾط ُا را در اةیات زیط ىؾشؿ کٍیص. ) ٌّع نف و ٌؾط ُو ذکط ؽّد(  -14

 انف( ای ٌّر چؾو ىػحان در غیً اٌحظارم                      چٍگی ذظیً و حاىی ، ةٍّاز یا ةگطدان

 

 ب( گط دُصت روزگار ، دغث و زةان زیٍِار                    ُط چَ ةصاٌی ىگّی ، ُط چَ جّاٌی ىکً

 

 ٌيطه ( 2جلاد ُا و پارادوکع ُای اةیات زیط را ىؾشؿ کٍیص : )  -15

 انف( در کخطوی ةط حِان ةػحَ ایو                            ز دٌیا ةصیً راغحی آراغحَ ایو

 

 ب( دؽيٍان دوغث را ٍُگام حٍگؼ ُػث و ٌیػث       درد ةی درىان ، رٌج و راذث ، ةی كطاری و غکّن

 

 جاریکی ، ای روكَ ی جّ زٌصانج( ةی روی ٌگار ىً ، آن جازه ةِار ىً                       ای ٌّر جّ 

 

 د ( اغتاب پطیؾاٌی حيع اغث ةطای ىً                     حيػیث اگط سّاُی زان ططه پطیؾان ةاش

 

 ٌيطه ( 5/0در کصام ةیث جليیً وحّد دارد ؟ ذکط کٍیص. )  -16

 لانف( ةیصل گيان ىتط کَ ٌفیرث کٍص كتّل                 ىً گّش اغحياع ٌصارم نيً جلّ

 ب( فیق روح انلصس ار ةاز ىصد فطىایص                      دیگطان ُو ةکٍٍص آٌچَ ىػیرا ىی کطد

 

 4از 3صفحه ی 
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 نمره 20جمع بارم : 

 ًوطُ ( 4ًقس ٍ تحلیل ) 

 ٌيطه ( 2ةا جّحَ ةَ ىحً زیط از دُشصا ةَ پطغؼ ُای ذکط ؽصه پاغز دُیص. )  -17

سب غظیظم دىصىی ! ةگّ ةتیٍو جا ذاال ىً چَ گفحَ ام کَ جّ را آٌلصر جطس ةطداؽحَ اغث ، ىیگّیص: كتاذث دارد 

 ىً ىیفِيو فطذظاد .... "ف  "، ىطدم کَ ىغظ سط ٌشّرده اٌص ، جا جّ ةگّیی 

ىرٍو سّرٌرصه  ىً اگط ىیشّاغحو ىی ٌّؽحو : کَ ٌفط انصونَ پػط كّام در ىرلط ةظرگان جِطان رحظ ىیشّاٌص کَ

 سّن ىػهيیً ....

 ذاال آىصه ایو روزٌاىَ ةٍّیػیو ةگّ ةتیٍو چَ ةٍّیػیو؟

 چَ ىیصاٌو از ُيیً ذطف ُا کَ دیگطان ىیٍّیػٍص ...

 

 انف( دو ویژگی زةاٌی ىحً را ةٍّیػیص.

 

 ب( ٌّع و ؽیّه ةیان ىحً چگٌَّ اغث؟

 

 ج( درون ىایَ فکطی ىحً چیػث؟

 

 چَ ةّده اغث؟ د( نلب دُشصا در ٌّؽحَ ُایؼ

 

 ٌيطه ( 2ةا جّحَ ةَ اةیات زیط ةَ غّاالت پاغز دُیص. )  -18

 از سّن حّاٌان وطً النَ دىیصه                        از ىاجو غطو و كصؽان غطو سيیصه 

 در الیَ ی گم ةهتم ازیً غفَ سظیصه                 گم ٌیظ چّ ىً در غيؾان حاىَ دریصه

 چَ کج رفحاری ای چطخ                                       

 چَ ةص کطداری ای چطخ                                      

 سّاةیص وکیالن و سطاب اٌص وزیطان                       ةطدٌص ةَ غطكث ُيَ غیو و زر ایطان

 فلیطان ز اىیطان ىا را ٌگضارٌص ةَ یک ساٌَ ویطان                          یا رب ةػحان داد

 

 انف( ةا جّحَ ةَ ىلاىیً ؽػط ، ؽػط ىطةّط ةَ چَ دوره ای اغث؟

 دو ٌيٌَّ آرایَ در اةیات ىؾشؿ کٍیص. ب(

 ج( غارف حظء کصام دغحَ از ؽاغطان ةیصاری اغث؟

 د( از ویژگی فکطی ؽػط ةٍّیػیص.

 

 

 4از 4صفحه ی 
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 محل مهر یا امضاء مدیر   راهنمای تصحیح ردیف

 

  -1سئَال

 ( ًبظن االسالم کطهبًی1-1

 ( قبئن هقبم فطاّبًی2-1

 ( هحوس ثبقطهیطظا ذسطٍی3-1

  ( ػلی اکجط زّرسا4-1

  (ذبقبى / تْطاى1-2

 (صَض اسطافیل / ًسین ضوبل2-2

 (تبثیط جٌگ ّبی ًبفطجبم ایطاى ٍ ضٍس1-3

 ( کَضص ّبی ػجبس هیطظا ٍلیؼْس فتحؼلی ضبُ زض ضٍی آٍضزى ثِ زاًص ًَیي2-3

 ( اػعام زاًطجَ ثِ ذبضج3-3

 (ضٍاج صٌؼت چبح ٍ ًطط کتت غطثی4-3

 ( تبسیس زاضالفٌَى ثِ ٍسیلِ اهیط کجیط5-3

 ( زضست1-4

 تغییط یبفت( ًبزضست : اظ کلی ًگطی ثِ جعئی ًگطی  2-4

 (ًبزضست : ػصط ثبظگطت3-4

 

5-   

 فکطی : هَضَع ٍطي هططح است / هفَْم آظازی

ازثی : تکطاض ٍاغُ ٍطي )ٍاغُ آضایی ( / قبلت غعل است / ضزیف : ٍطي / قبفیِ : ثطای ، ًبلِ ّبی ، آضٌبی )شکط یک هَضز 

 کفبیت هیکٌس(

 

 ( ازثی 6-3        ( ظثبًی              6-2(سطح فکطی              1-6

 

 ای    زٍ     ست     ش    کط    ذص    تط     یب     آى     ک     ش     کط     سب       ظز  -7

 ای         زٍ     ست     ق     هط     ذص    تط     یب     آى     ک    ق       هط    سب        ظز

 * هفؼَل هفبػیلي هفؼَل هفؼبػیلي

 هستفؼل هفؼَلي * هستفؼل هفؼَلي

 

8-              U- U  - -                                  ) ُثسٍى حصف ّوع(-  U U - - ) ُثسٍى حصف ّوع ( 

 الف( تجسیل ّجبی ثلٌس ثِ کَتبُ                                             -9

 ة( تجسیل ّجبی کَتبُ ثِ ثلٌس

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سؤاالت پایاى ترم نوبت اولسال تحصيلی کليد

 نام درس: علوم و فنوى دوازدهن انسانی

 / غفطـتد08:00ساعت اهتحاى: 

 دكیلَ 80هدت اهتحاى: 
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10- 

                      U                    - 

 - U  - -  /- - - -  /- U - U  /-U  - 

 

- U - -  /- U - -  /- U - -  /- U - 

 

 

 هتفبٍت -11

 

 ( است / پیبزُ / ضخ / پیل / ضْوبت1-12

 ( ًوبظ / هحطاة / طْبضت 2-12

 

 ( زاستبى حضطت سلیوبى1-13

 ًپصیطفتٌس ٍ اًسبى پصیطفت ٍ چِ هظلَم ٍ جَْل ثَز.( آیِ ذساًٍس ثبض اهبًت ضا ثِ آسوبى ٍ ظهیي ًْبز 2-13

 ( هصطع اٍل : زاستبى حضطت اثطاّین                      هصطع زٍم : زاستبى حضطت هَسی3-13

 

 ثگطزاى             هطتت   ( چٌگ             ًٌَاظ                      جبم               1-14

 اًی هکي                ظثبى               هگَی              هطَش( زست            ت2-14َ

 

 ضاستی ≠( کجطٍی  1-15

 ضاحت ≠زضهبى             /      ضًج  ≠ًیست           /        زضز  ≠زٍست          /      ّست  ≠( زضوي  2-15

 ( ًَض تَ تبضیکی  / ضٍضِ ی تَ ظًساى 3-15

 جوغ ثَزى ( اظ ططُ ی پطیطبى 4-15

 

 لوي تقَل -16

 

 ( هتي قبثل فْن است / تطکیت جوالت زضست است / تطکیت ّبی ػطثی ًب آضٌب کن است. 1-17

 ( ػبهیبًِ / سبزُ / اصطالحبت ػبهیبًِ 2-17

 ( تَجِ ثِ افکبض هطزم / پطّیع اظ پطگَیی ٍ ذطافبت / تبثیط ثط ػبهِ / طٌع سیبسی اجتوبػی 3-17

 ( زذَ 4-17

 

 ( ثیساضی  1-18

 

 ( جٌبس / تطریص / استؼبضُ 2-18

 

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :
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