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ف
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بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 .جاٞای ذاِی ضا تا وّٕات ٔٙاؾة پط وٙیس 1

 تٛز٘س.  ……………اِف(لثیّٝ ٞای ػطب یخطب اظ زٚ لثیّٝ تعضي اٚؼ ٚ 

 تهٕیٓ تٝ تكىیُ ٘یطٚی ٘ظأی ٌطفت. ضؾَٛ ذسا ……………ب(تٝ ز٘ثاَ ٘عَٚ آیات 

 تٛزٜ اؾت. ……………د(ٔطوع فؼاِیت ٞای زاػیاٖ ػثاؾی قٟط 

 اؾت. ……………ز(فاعٕیاٖ قٟطٞای تاقىٛٞی ضا تٙا وطز٘س وٝ اظ ٔؼطٚف تطیٗ آٟ٘ا قٟط 

2 

 ٌعیٙٝ نحیح ضا ا٘تراب وٙیس؟ 2

 وساْ یه اظ افطاز ظیط اظ ذٛ٘رٛاضتطیٗ فطٔا٘طٚایاٖ أٛی تٛزٜ اؾت؟ *

 عاضق اتٗ ظیاز ز(        ٞكاْ اتٗ ػثسإِّه     حجاد اتٗ یٛؾف ؾمفی                 د( ب(            ؾفّاح           اِف(

 تٝ غیط اظ أاْ حؿیٗ )ع( چٝ وؿی ضاضی تٝ تیؼت تا ٔؼاٚیٝ ٘كس؟ *

 ٔٛؾی تٗ ٘هیط اهلل اتٗ ظتیط                     ز(ػثس د(             اِف(ػثسإِّه ٔطٚاٖ       ب( ظیس اتٗ حاضث                

 ٔؼاٚیٝ زض ظٔاٖ چٝ وؿی حاوٓ قاْ قس؟ *

 پیأثط)ل( ز(       ػخٕاٖ                             د(                  اتٛتىط                         ب(     ػٕط                      اِف(

 ایطا٘ی ظیط ٔٛفك قس٘س تط پایترت ػثاؾیاٖ ٔؿّظ قٛ٘س؟ٞای  وساْ یه اظ ؾّؿّٝ *

 ٌعیٙٝ ٞای ب ٚ د ؾّجٛلیاٖ                        ز( د(                 آَ تٛیٝ                   ب(           ؾأا٘یاٖ          اِف(

1 

 ػثاضات نحیح ٚ غّظ ضا ٔكرم وٙیس؟ 3

 قأُ زٚ ٌطٜٚ یٟٛز ٚ ػطب تٛز٘س.اِف(ؾاوٙاٖ قٟط یخطب زض زٚضاٖ جاّٞیت 

 ذّیفٝ ضا قأُ ٔیكس تٝ زٚضاٖ ذّفای ضاقسیٗ ٔؼطٚف اؾت. 4ؾاِٝ پؽ اظ پیأثط وٝ  35ب(زٚضاٖ 

 ذالفت فاعٕیاٖ زض ظٔاٖ ٔؿتٙهط تٝ اٚد ذٛز ضؾیس.د(

 ز(اتٗ ٔمفغ )ضٚظتٝ ایطا٘ی(ٔتطجٓ قجاع ایطا٘ی تٝ زؾتٛض ٔٙهٛض ػثاؾی تٝ لتُ ضؾیس.

1 

 ظیط ضا قطح زٞیس.ٚاغٜ ٞای  4

 اِف(ٔٛاِی:

 ب(زاػی ػثاؾی:

 د(ؾیاٜ جأٍاٖ:

 

2 

 3از  1صفحه 

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

 یازدهن انسانی هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 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 

 تاریخنام درس: 

 مهدیه امیری نام دبیر:

 / عصرصبح 00:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 55مدت امتحان : 



 ٘اْ یه احط اضافٝ اؾت. ٘اْ ٞط احط ضا تٝ ٘ٛیؿٙسٜ ٔطتثظ ٔتهُ وٙیس؟ 5

 ٔطٚد اِصٞة  -  فتٛح اِثّساٖ  -  احؿٗ اِتماؾیٓ  -  تاضید ضٚیاٖ

 اهلل آّٔیاِٚیاء   -  اتٗ تّری  -  ٔمسؾی  -  تالشضی  -  ٔؿؼٛزی

1 

 ))ؾٛاالت تكطیحی((

 ا٘ٛاع ضٚـ ٞای تاضید ٍ٘اضی ضا ٘اْ تثطیس؟یه ٔٛضز ضا تٝ زِرٛاٜ قطح زٞیس؟ 6

 

 

 

 

5/1  

 زٚ ٚیػٌی ٟٔٓ قطن چیؿت؟ 7

 
5/0 

 چطا؟ ػىؽ اِؼُٕ ٔطزْ عائف ٘ؿثت تٝ ٚضٚز پیأثط)ل( ٚ یاضا٘كاٖ تٝ ایٗ قٟط چٝ تٛز؟ 8

 

 

1 

 ٔٛضز 2چیعٞایی ضا تیاٖ وطز؟ پیأثط )ل( زض غسیط ذٓ چٝ 9

 
5/0 

 قس؟ حمٛق ٔؿّٕا٘ا٘ی وٝ زض جًٙ حضٛض زاقتٙس چٍٛ٘ٝ تأٔیٗ ٔی جعیٝ چٝ تٛز؟ 10

 

 

1 

 چٟاض ٔٛضز اظ ٟٔٓ تطیٗ ٔٛضٛػات ػهط ذّفای ضاقسیٗ ضا تٙٛیؿیس؟ 11

 

 

1 

 ٔٛضز اظ ٟٔٓ تطیٗ تحطاٖ ٞای ظٔاٖ ذالفت اتٛتىط ضا تٙٛیؿیس؟ 2 12

 
5/0 

 حیطات اجتٕاػی زاقت؟ظٔاٖ حضطت ػّی)ع( چٝ تأ جًٙ ٞای 13

 
5/0 

 ز؟ٚ چٝ قٙاذتی اظ ؾطظٔیٗ ٔهط زاقت؟ٛفطٔا٘سٜ ؾپاٜ ٔؿّٕا٘اٖ زض فتح ٔهط چٝ وؿی ت 14

 
5/0 

 ٔٛضز اظ ػٛأّی وٝ ٔٛجة پصیطـ اؾالْ زض ؾطظٔیٗ ٞای ٔرتّف قس ضا قطح زٞیس؟ 2 15
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 3از  2صفحه 



 

 نمره 20جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 
 

 الساْ اٚ ضا تٙٛیؿیس؟ 2 ػٕط اتٗ ػثساِؼعیع وٝ تٛز؟ 16

 

 

 

1 

 ٘اْ زٚ احط ٟٔٓ أٛیاٖ ا٘سِؽ زض ظٔیٙٝ ٔؼٕاضی ضا تٙٛیؿیس؟ 17

 
5/0 

 ٔٛضز 2 ٔأٖٔٛ ػثاؾی تحت تأحیط ذا٘ساٖ اتٛؾُٟ ٚ ٚظیط ایطا٘ی ذٛز چٝ واضٞایی وطز؟ 18

 
5/0 

 ٘فٛش تطواٖ زض ذا٘ساٖ ػثاؾی ٔٙجط تٝ چٝ قس؟ 19

 

 

 

1 

 تطذٛضز ٔؿّٕا٘اٖ تا ایطا٘یاٖ چٝ ظٔا٘ی تٛز؟قطح زٞیس؟عثك ضٚایات ٘رؿتیٗ  20

 

 

 

1 

 ؾپاٞی وٝ ػٕط ضٚا٘ٝ حّٕٝ تٝ ایطاٖ وطز چٝ ٚیػٌی زاقت؟ 21

 
5/0 

 زٚ زِیُ قىؿت ایطاٖ زض ٘ثطز لازؾیٝ ضا تٙٛیؿیس؟ 22

 

 

5/0 

 3از 3صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         تصحیحراهنمای  ردیف

 اِف(ذعضد            ب(جٟاز           د(ذطاؾاٖ             ز( لاٞطٜ 1

 ٌعیٙٝ د          ٌعیٙٝ اِف              ٌعیٙٝ ز             ٌعیٙٝ ب     2

 زضؾت          ٘ازضؾت       زضؾت       زضؾت  3

 قس٘س. ٔٛاِی:زض ظٔاٖ حىٛٔت أٛیاٖ ٔؿّٕا٘اٖ غیط ػطب ٔٛاِی ٘أیسٜ ٔی 4

 وطز. ؾطی فؼاِیت ٔیزاػی ػثاؾی:ذا٘ساٖ ػثاؾی قثىٝ ٔٙظٕی اظ زاػیاٖ یا زػٛت وٙٙسٌاٖ زاقت وٝ تٝ نٛضت 

 ؾیاٜ جأٍاٖ:اتٛٔؿّٓ ضٞثطی جٙثف ػثاؾیاٖ ضا تٝ ػٟسٜ زاقت ٚ ؾپاٞی تكىیُ زاز تٝ ٘اْ ؾیاٜ جأٍاٖ.

 تاضید ضٚیاٖ:آّٔی          احؿٗ اِتماؾیٓ:ٔمسؾی         ٔطٚد اِصٞة :ٔؿؼٛزی      فتٛح اِثّساٖ:تالشضی 5

تحّیّی:زض ایٗ ضٚـ ٔٛضخ ٔٛقىافا٘ٝ تٕاْ اذثاض ٚ ضٚایت ٞای ٔطتٛط تٝ    تحّیّی         -تطویثی–تاضیرٙىاضی:ضٚایی  6

 یه ضٚیساز ضا ٘مس ٔیىٙس ٚ زؾت تٝ تحّیُ ٚ تفؿیط ػُّ ٚ پیأسٞای آٖ ٚالؼٝ ٔیع٘س.

 (ا٘ىاض ٔؼاز2(قطیه لطاض زازٖ تطای ذساٚ٘س               1 7

ّىٝ تا تی احتطأی ٚ اٞا٘ت آٖ حضطا ضا قٟطقاٖ ضا٘س٘س.ظیطا ایٗ قٟط اٞاِی عائف ٘ٝ تٟٙا اظ پیأثط )ل( اؾتمثاَ ٘ىطز٘س ت 8

 ٔٙغمٝ حطٚتٕٙس زض ٘عیسوی ٔىٝ تٛز وٝ تا اقطاف آ٘جا ضاتغٝ التهازی ٌؿتطزٜ ای زاقتٙس.

 (ذتٓ لطآ3ٖ(ذتٓ ٘ثٛت            2(جا٘كیٙی             1 9

 حىٛٔت اؾالٔی پطزاذت ٔیىطز٘س.جعیٝ ٔاِیات ؾطا٘ٝ ای تٛز وٝ غیط ٔؿّٕا٘اٖ تایس تٝ  10

 اظ غٙیٕت ٞای جٍٙی ؾٟٓ ذٛز ضا زضیافت ٔیىطز٘س.

 (ٌؿتطـ اؾالْ ذاضاظ ػطتؿتا4ٖ(تخثیت اؾالْ زض ػطتؿتاٖ   3(ازاضٜ جأؼٝ اؾالٔی      1(جا٘كیٙی پیأثط)ل(          1 11

 ْ ٔٙاعك زٚضافتازٜ(ػسْ پطزاذت ٔاِیات تٛؾظ تطذی اظ ٔطز2(تحطاٖ اضتساز              1 12

 ایٗ جًٙ ٞا تاػج تٝ ٚجٛز آٔسٖ ضلاتت ٔٙغمٝ ای تیٗ ػطاق ٚ قاْ قس. 13

 پیف اظ ایٗ ٘یع حطٚت ٚ ٔٛلؼیت ؾطظٔیٗ ٔهط ضا زیسٜ تٛز.-ػٕطٚػال 14

ٚػسٜ ٔیساز جاشتٝ جٟا٘ی پیاْ اؾالْ وٝ ٕٞٝ ا٘ؿاٖ ٞا تسٖٚ تٛجٝ تٝ ضً٘ پٛؾت ٚ لٛٔیت ٚ ٘ػاز تطاتط٘س ٚ ایٙىٝ تٝ آ٘اٖ  15

 (اؾالْ ٕٞٝ ٔطزْ ضا تٝ ػُٕ تٝ قطیؼتی ؾُٟ ٚ ؾازٜ فطأیرٛا٘س.2تا ایٕاٖ ضؾتٍاض ز٘یا ٚ آذطت ٔیكٛ٘س.

 ٞكتٕیٗ ذّیفٝ أٛی تٛز وٝ ضٚقی ٔتفاٚت ضا پیف ٌطفت: 16

 (تٛلف زضیافت جعیٝ اظ ٘ٛ ٔؿّٕا٘ا2ٖ(تٛلف فتٛحات اؾالٔی      1

 ِحٕطا غط٘اعٝٔؿجس جأغ لطعثٝ            واخ ا 17

 ٔطوع ذالفت ضا اظ تغساز تٝ ٔطٚ ٔٙتمُ وطز            ِثاؼ ٚ پطچٓ ؾیاٜ وٝ ٘كاٖ ػثاؾیاٖ تٛز تٝ ؾثع تغییط زاز. 18

زٚضا٘ی اظ ٞطد ٚ ٔطد آغاظ قس.آ٘اٖ ذٛزؾطا٘ٝ ذّیفٝ ای ضا ذّغ ٚ فطزی زیٍط ضا تٝ جای اٚ ٔی ٌصاقتٙس. حتی تطذیی اظ   19

 یا وكتٝ قس٘س.ذّفا تٝ زؾت آٟ٘ا وٛض 

ٔغاتك ضٚایات ذؿطٚ پطٚیع اظ جّٕٝ فطٔا٘طٚایا٘ی تٛز وٝ ٘تٛؾظ پیأثط تٝ اؾالْ زػٛت قس أا زػیٛت ضا ٘پیصیطفت ٚ تیٝ     20

تاشٖ زؾتٛض زاز تٝ حجاظ تطٚز ٚ پیأثط ضا زؾتٍیط وٙس ٚ تٝ تیؿفٖٛ تیاٚضز.اِثتٝ زض ایٗ ضٚایت تطزیس اؾت .تٝ ٞیط حیاَ   

 قسٖ ذؿطٚ ضا تٝ تاشٖ زاز اٚ تٝ ٕٞطاٜ زیٍط ایطا٘یاٖ یٕٗ ٔؿّٕاٖ قس.چٖٛ پیأثط ذثط وكتٝ 

 ؾپاٞی تاظٜ ٘فؽ وٝ اٍ٘یعٜ ٔؼٙٛی ٚ ٔازی تاالیی تطای جٍٙیسٖ زاقتٙس. 21

 ٘ا أیسی ضؾتٓ فطذعاز فطٔا٘سٜ ؾپاٜ ایطاٖ.-اذتالفات زاذّی ایطاٖ 22

 امضاء:    مهدیه امیری نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

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

 انسانی یازدهن تاریخنام درس: 

 ههدیه اهيرینام دبير: 

 / عصرصبح  08:00ساعت اهتحاى: 

 دقیقه 57هدت اهتحاى: 




