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 ًوطُ( 5/0)ّط هَضز تا تَجِ تِ آیات تِ سَاالت پاسد زّیس. 

چِ آیٌسُ ای ضا تطای هؤهٌیي صالح  ا عثازی الصالحَى( ذساًٍسلمس کتثٌا فی العتَض إى االضض یطحْ الف( عثك آیِ )ٍ

 تعییي کطزُ است؟
 

 

تطای کساًی کِ ًیکَکاضی کطزًس چِ ٍ ال شِلَِّ( ٍ ظیازُ ٍ الیطحكُ ٍجَّْن لتطُ ب( عثك آیِ )للصیي أحسٌَا الحسٌی

 ًتایجی حاصل هی ضَز؟
 

 

 تٌَیسیس.د( پیام آیِ )ٍ هي آیاتِ أى ذلك لکن هي اًفسکن اظٍاجاً لِتسکَا الیْا....( ضا 
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 (25/0صحیح ٍ غلظ تَزى عثاضت ّای ظیط ضا هطرص کٌیس. )ّط هَضز 

 الف( جاهعیت لطآى تِ گًَِ ای است کِ فمظ اظ اهَض هعٌَی ٍ ضاتغِ اًساى تا ذسا سري هی گَیس.

 ب(آیِ اعاعت یا اٍلی االهط اضتثاط هفَْهی تا حسیج جاتط زاضز.

 ضسَل ذسا ضا تِ سلغٌت تثسیل کطز.د( یعیس اٍلیي کسی است کِ ذالفت 

 ز(زض ظهاى اهام تالط)ع( ًاذطٌَزی ًسثت تِ زستگاُ تٌی اهیِ تِ اٍد ضسیسُ تَز.

1 
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 ًوطُ(1؟ )تَى چپ اضتثاط زاضزتا ستَى ضاست ک اظ عثاضتْای سکساهی

 اهام سجاز علیِ السالم  -1

 اًتراب ضیَُ ّای زضست هثاضظُ -2

 تعلین ٍ تفسیط لطآى -3

 علیِ السالم اهام هَسی کاظن -4

 الف( زٍضُ اذتٌاق ضسیس

 ب( الساهات هطتَط تِ هطجعیت زیٌی اهاهاى

 د( گستطش هعاضف اظ عطیك زعا

 ز( هجاّسُ زض ضاستای ٍالیت ظاّطی
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 اصغالحات ظیط ضا تعطیف کٌیس: 

 (  75/0الف( عاغَت )

  
 

 (5/0ب(تمیِ ) 
 
 

 (5/0د(غیثت صغطی) 

 

 (5/0ز(فمیِ) 
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 2از  1صفحٍ ی 

 .......................... ًام و ًام خاًوادگی:

   و رشته: قطعه

 ........................................... :ًام پدر

 ............................... :داوطلبشواره 

 صفحه  2سؤال: صفحهتعداد 

 

جمهًری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  دومًوبت ترم  پایاىآزهوى 

 دیه ي زودگی وام درس:

  :وام دبیر

 :امتحان تاریخ

   :ساعت امتحان

 دقیقٍ 70 : امتحانمدت 

یازدهم



 ومرٌ 11 جمع بارم :

ف
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 (25/0جوالت ظیط ضا کاهل کٌیس. )ّط هَضز 

جولِ ًیاظّای ..................................است ٍ ًیاظّایی هخل چگًَگی تأهیي الف( ًیاظّایی هخل هعاضطت، زاز ٍ ستس اظ 

 اهٌیت ٍ ضیَُ زاز ٍ ستس ًیاظّای .................................. است.

..................... هی ب( لطآى کطین کاضّای ذاضق العازُ پیاهثطاى ضا ................................... ٍ اًسیطوٌساى اسالهی آى ...

 ًاهٌس.

 د( عصوت تِ هعٌای .................................. است.

 .ز( الظهِ جاًطیٌی پیاهثط ........................ ٍ .............................. است ّواى گًَِ کِ ضسَل ذسا ایي ٍیژگی ضا زاضت

 .................... ٍ هٌظَض اظ زعَت َّی ٍ َّس ........................ است.ی(هٌظَض اظ زعَت عمل ٍ ٍجساى ............
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 ط پاسد کَتاُ زّیس. تِ سؤاالت ظی

 الف( عثك فطهَزُ اهام کاظن علیِ السالم تِ ّطام تي حکن علت فطستازى ضسَالى الْی چیست؟
 

 چیست؟ب(آساى تطیي ضاُ تطای غیط الْی ًطاى زازى اسالم ٍ لطآى 

 

د( چِ چیع سثة ضس کِ تا ٍجَز ضٍش سلغٌتی تٌی اهیِ ٍ تٌی عثاس ٍ ظلن ٍ ستن ایطاى اسالم ّوچٌاى تالی 

 تواًس؟

 

 ز( اهام حسي عسگطی )ع( زض اضتثاط تا فطظًسضاى چِ ٍظایفی تِ عْسُ زاضت؟

 

 ْطتاى تاضس؟ٍ(تٌا تط عْس ًاهِ هالک اضتط چطا حاکن اسالهی تایس ًسثت تِ هطزم تحت حکَهت ذَز ه

 

 ی( حضطت علی علیِ السالم زض ٍصف چِ کساًی هی فطهایٌس کِ ذالك جْاى زض ًظط آًاى عظین است؟
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 تِ سؤاالت ظیط پاسد کاهل زّیس.

 ًوطُ(1الف( زٍ هَضز اظ چالص ّای سیاسی هوٌَعیت اظ ًَضتي احازیج پیاهثط ضا تٌَیسیس. ) 

 

 

 ًوطُ( 1ٍاتستِ تَز؟ )ب( پَیای جاهعِ ضیعِ تِ چِ عَاهلی 

 

 

 ًوطُ( 1د(ضطایظ اذتصاصی ٍلی فمیِ ضا تٌَیسیس. )

 

 ًوطُ( 1ز( چِ ًَع هعاضطت ّایی تطای ضٌاذت ّوسط ًتیجِ ترص ًیست؟)

 
 

 

 ی(سیطُ ٍ ضٍش پیاهثط زض ضّثطی جاهعِ ضا تٌَیسیس.)ا ًوطُ(
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 2از 2صفحٍ ی 
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 5/0تطًس.   الف( ظهیي ضا تٌسگاى صالح ذساًٍس اضث هی

 5/0ًطیٌس تط چْطُ آًْا غثاض ذَاضی ٍ شلت ًوی -2کٌس  ًیک ٍ فعٍى تط تِ آًْا عٌایت هی ذساًٍس پازاضی -1ب( 

ّای ذساًٍس آفطیٌص ّوسطاًی اظ جٌس ذَزتاى است کِ تا اظ ًطاًِ -2اظ اظزٍاد ضسیسى تِ آضاهص است  ّسف  -1د( 

 /.5آًْا تِ آضاهص تطسیس. )شکط یک هَضز(     

2 
 25/0ّطهَضز 

 الف( غلظ        ب( زضست      د( غلظ            ز( غلظ

3 
 ًوطُ 1

 2ز(                    1د(              3ب(             4الف( 

 4 

کٌٌس زض ذالی کِ فطهاى ٍ لاًًَطاى ًطات گطفتِ اظ فطهاى الْی زٌّس ٍ لاًًَگصاضی هیالف( کساًی کِ تِ هطزم فطهاى هی

 (75/0ضَز. )ًیست عاغَت ًاهیسُ هی

تطًس یعٌی پیص هیب( ائوِ اعْاض آى ترص اظ الساهات ٍ هثاضظات ذَز ضا کِ زضوي تِ آى حساسیت زاضز زض لالة تمیِ 

 5/0زاضتٌس عَضی کِ زض ظهیي ضطتِ ظزى کوتط ضطتِ ترَضًس.  السهات ذَز ضا هرفی ًگِ هی

 5/0ضَز. عَل کطیس غیثت صغطی ًاهیسُ هی 323آغاظ تا  260د( زٍضُ اٍل اهاهت ظهاى کِ اظ سال 

الم ضا اظ لطآى ٍ ضٍایات تسست آٍضًس فمیِ تَاًٌس لَاًیي ٍ احکام اسضسٌس ٍ هیز( افطازی کِ تِ هعطفت عویك زض زیي هی

 5/0ضًَس.  ًاهیسُ هی

 5 

 25/0ّط هَضز  

 الف( حاتت    /    هتغیط

 ب( آیت      /    هعجعُ

 د( هحفَػ تَزى اظ گٌاُ

 ًفس اهاضُ   -ز( ًفس لَاهِ   
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 5/0ّط هَضز 

 الف( زض پیام الْی تعمل کٌٌس

 ّای لطآى استای هطاتِ یکی اظ سَضُب( آٍضزى سَضُ

ًثَز  –لطآى ٍ ائوِ اعْاض  –د( اگط تحَل هعٌَی ٍ فطٌّگی ایجاز ضسُ زض عصط پیاهثط ٍ زٍ هیطاث گطاى لسض آى حضطت 

 هاًس.جعًای اظ اسالم تالی ًوی

 کطز.زاز ٍ تِ عٌَاى اهام تعس اظ ذَز هعطفی هیز( ایطاى ضا تِ تعضی اظ یاضاى ًعزیک ٍ هَضز اعتواز ذَز ًطاى هی

اًس: ( ایطاى فطهَزًس زل ذَیص ضا ًسثت تِ هطزم هْطتاى کي ٍ تا ّوِ زٍست ٍ هْطتاى تاش چطا کِ هطزم زٍ زستٍِ

 زستِ ای تطازض زیٌی تَ زستِ ای زیگط زض آفطیٌص ّواًٌس تَ ّستٌس.

 ی( اًساى ّایی کِ ععت ذَز ضا زض تٌسگی ذسا یافتِ اًس.

 آمًزش ي پريرش شهر تهران کل ادارٌ ی

 تهران 4ٍ ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شهر تهران مىطق

 دختراوٍ ديلتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصيلی  دومسؤاالت پایاى ترم ًوبت  کليد

  دیي و زًدگی ًام درس:

  دبير: ًام

 تاریخ اهتحاى:

  ساعت اهتحاى:

 دقیقه 70 هدت اهتحاى:

 

سال تحصيلی  دومسؤاالت پایاى ترم ًوبت  کليد
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اضائِ الگَّای  -3تحطیف زض هعاضف اسالهی ٍ جعل احازیج    -2هوٌَعیت اظ ًَضتي احازیج پیاهثط اکطم    -1الف( 

 هَضز( 2تثسیل حکَهت عسل ًثَی تِ سلغٌت )شکط  -4ًاهٌاسة   

آیٌسُ سثع: اًتظاض تطای سطًگًَی ظالواى ٍ  -2گصضتِ سطخ: اعتماز تِ عاضَضا ، آهازگی تطای ضْازت ٍ ایخاض    -1ب( 

 گستطش عسالت زض جْاى ظیط پطچن اهام عصط )ع(

ضجاعت ٍ لسضت ضٍهی زاضتِ  -2یچیسُ جْاًی ضّثطی کٌس.  هسیط ٍ هستط تاضس ٍ تتَاًس جاهعِ ضا زض ضطتیظ پ -1د( 

 ذَاّی  زضوٌاى تایستس.تاضس تسٍى تطس ٍ ٍاّوِ زض تطاتط ظیازُ

ز( هعاضطت ّایی کِ هٌطاء آى تٌْا َّس ّای ظٍزگصض است. تجطتِ ًطاى زازُ است کِ ایي گًَِ هعاضطت ّا ّطچٌس تا 

طزى تِ ًماط تفاّن یکسیگط تاضس، ًتیجِ ترص ًیست ٍ آحاض ظیاى تاض عٌَاى ّایی هاًٌس ضٌاذت ضٍحیِ ّوسط ٍ یا پی ت

-زیگطی زاضز کِ ذساًٍس اجاظُ ایٌگًَِ هعاضطت ّا ضا ًسازُ است. زض ایي هعاضطت ّا احساسات تط ّط زٍ ًفط حاکن هی

-ٍ جسایی هی کٌٌس هعوَالً تیطتط ایي هعاضطت ّا تِ سستی ضاتغِضَز زذتط ٍ پسط ضرصیت ٍالعی ذَز ضا پٌْاى هی

 ًوطُ 1اًجاهٌس.  

 -4سرت کَضی ٍ زلسَظی زض ّسایت هطزم    -3هحثت ٍ هساضا تا هطزم   -2تالش تطای تطلطاضی عسالت ٍ تطاتطی   -1ی( 

 ًوطُ 1هثاضظُ تا فمط ٍ هحطٍهیت    
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