
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

 هطخع کشدُ ٍ ًام آى ّا سا تٌَیسیذ.اًَاع تَحیذ ٍ ضشک سا دس آیات ٍ جوالت صیش  الف

 ٍالیت هعٌَی پیاهثش )ظ(                                -1

 احذا ِ... ٍال یطشک فی حکو -2

 خذاًٍذ هَجَدات سا تِ سَی هقصذی کِ هعیي کشدُ تِ پیص هی تشد. -3

 ضخصیت پایذاس ٍ ثاتت                               -4

 صًذگی تَحیذی -5

 تش آستاى جاًاى گش سش تَاى ًْادى                   -6

 هعشفت خذاًٍذ -7
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 )ظ/غ( هطخع کٌیذ.دسستی یا ًادسستی عثاسات صیش سا تا  ب

 اضاسُ داسًذ. الْی قضای ٍ قذس تِ تشتیة تِ داسد. سا خَد خاظ قاعذُ ٍ هٌْذسی کِ است ضذُ تٌا قَاعذی تش جْاى توام -1

 تَحیذ دس ستَتیت ایي است کِ اثش اضیاء سا سلة کٌین.ضشٍست تشای  -2

 ضٌاخت قَاًیي حاکن تش صًذگی اًساى ّا سثة آضٌایی ها تا ًطاًِ ّای الْی هی ضَد. -3

 سٌت تَفیق الْی است. ًوًَِ ای اصپزیشش عثادت اًذک اص سَی خذا  -4

 سٌت استذساج است.تخطیذى ًعوت تعذ اص اًجام گٌاُ کِ هَجة فشاهَضی استغفاس هی ضَد  -5

 هفَْم است. ّن «الحویذ الغٌی َّ ٍاهلل» ِتا آی «تخص ّستی تَد کِ تخص/چَى تَاًذ ّستی اص ًایافتِ رات»تیت: -6

الی اهلل ٍ اهلل َّ الغٌی اًتن الفقشاء »تا آیِ « ها/ تَ ٍجَد هغلقی فاًی ًوا یها عذم ّایین ٍ ّستی ّا»تیت:  -7

 استثاط هعٌایی داسد.« الحویذ
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 جاّای خالی سا تا کلوات هٌاسة پش کٌیذ. ج

تِ تشتیة تِ تَحیذ ............................ ٍ تَحیذ « تاد ها ٍ تَد ها اص داد تَست/ ّستی ها جولِ اص ایجاد تَست»تیت:  -1

 ............................ اضاسُ داسًذ.

............................ خَیص خذا سا هی یاتین ٍ حضَسش سا دسک هی کٌین ٍ هعشفت عویق تش ّش کذام اص ها تش اساس  -2

 دستاسُ خذاًٍذ ّواى تفکش دس ............................ است.

 ................... است..سسیذى تِ دسجاتی اص تصیشت ٍ سٍضي تیٌی دس ضشایظ سخت تشای تطخیع حق اص تاعل هعلَل  -3

 اص دیذگاُ اهام علی )ع( ............................ دس دٍسی اص گٌاّاى است. -4

 ........... است.اسادُ تش آهذُ اص ............................ است کِ تیاًگش علل ......................... هی تاضذ ٍ هثال آى ................. -5

ات ٍ سیضُ کاسی ّا اص آى خذا است ............................ ٍ اجشا کشدى آى ًیض تا خذا ایي کِ ًقطِ جْاى تا ّوِ هَجَد -6

 است کِ ............................ ًام داسد.

 .عول کٌٌذ علل ............................ ًام داسد ٍ هثال آى ............................ هی تاضذاگش علت ّا تصَست هستقل  -7

حفظ آتشٍی تٌذگاى گٌاّکاس ًوًَِ ای اص سٌت ............................ هی تاضذ ٍ عَاهل دسًٍی ًقص تعییي کٌٌذُ ای  -8

 دس سٌت ............................ داسد.
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 2از 1صفحٍ ی 

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

 دوازدهن ریاضی و تجربی هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمًُری اسالمی ایران

 آمًزش ي پريرش شُر تُران کل ادارٌ ی

 تُران 4ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شُر تُران مىطقٍ 

 رسالتدبیرستان غیرديلتی دختراوٍ سرای داوش ياحد 

 1398 -99سال تحصيلی  ًوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 دیه ي زودگی وام درس: 

  وام دبیر:

 07/10/1398 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقٍ 60مدت امتحان : 



 

 ومرٌ 16جمع بارم : 

  

 جَاب دّیذ. د

 تِ چیست؟ افتخاسشاص دیذگاُ اهام علی )ع(  -1

 

 

 تِ تشتیة تِ کذام سٌت الْی اضاسُ داسد؟« هي حیث ال یعلوَى -عزابٌ هْیي»عثاسات قشاًی:  -2

 

 

 اضاسُ تِ چِ داسد؟« ال الطوس یٌثغی لْا اى تذسک القوش...»آیِ ضشیفِ:  -3
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 2از 2صفحٍ ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مُر یا امضاء مدیر                                                         راَىمای تصحیح ردیف

 الف

 ًوشُ( 5/0)ّش هَسد  تٌَیسیذ.اًَاع تَحیذ ٍ ضشک سا دس آیات ٍ جوالت صیش هطخع کشدُ ٍ ًام آى ّا سا 

 تَحیذ دس ستَتیت     -1

 تَحیذ دس ٍالیت      -2

 تَحیذ دس ستَتیت     -3

 فشدی  -تَحیذ عولی -4

 تَحیذ عولی         -5

 تَحیذ عولی         -6

              تَحیذ ًظشی  -7

 ب

 ًوشُ( 5/0)ّش هَسد  دسستی یا ًادسستی عثاسات صیش سا تا )ظ/غ( هطخع کٌیذ.

       غ -1

 غ        -2

 غ       -3

 غ         -4

 ظ      -5

 غ       -6

 ظ           -7

 ج

 جاّای خالی سا تا کلوات هٌاسة پش کٌیذ.

 (          5/0دس خالقیت ) –( 5/0دس ستَتیت) -1

 (5/0ًیاصهٌذی جْاى دس پیذایص خَد تِ آفشیٌٌذُ ) -(5/0فغشت ) -2

 (    5/0حکوت ) -3

 (   5/0توام اخالظ ) -4

 (25/0)ًگاسش  -(5/0عَلی ) -(5/0ًفس )سٍح( ) -5

 (   5/0قضا ) -(5/0تقذیش ) -6

 (    25/0سٍیص گل دس تاغچِ )  -(5/0عشض ) -7

 (5/0تَفیق الْی ) -(5/0سثقت سحوت تش غضة )  -8

 د

 جَاب دّیذ.

 (5/0ایٌکِ خذا پشٍسدگاس اٍست ) -1

 (25/0استذساج ) –( 25/0اهالء )اهْال(  ) -2

 (5/0افکاس ٍ اعتقادات ) -3

 (5/0تقذیش الْی ) -4

 امضاء:                 :وام ي وام خاوًادگی مصحح  ومرٌ 16جمع بارم :

 آمًزش ي پريرش شُر تُران کل ادارٌ ی

 تُران 4ٍ ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شُر تُران مىطق

 سرای داوش ياحد رسالت دختراوٍ ديلتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایاى ترم ًوبت اول کليد

 ًام درس: دیي و زًدگی دوازدهن ریاضی و تجربی

 ًام دبير: 

 1398/ 10 /07تاریخ اهتحاى: 

 / عصرصبح  08:00ساعت اهتحاى: 

 دقیقه 60هدت اهتحاى: 


