وام درس :دیه ي زودگی ()3

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

جمًُری اسالمی ایران

هقطع و رشته :دوازدهن ریاضی و تجربی

ادارٌ ی کل آمًزش ي پريرش شُر تُران

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

ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شُر تُران مىطقٍ  4تُران

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

دبیرستان غیرديلتی دختراوٍ سرای داوش ياحد ديرٌ ديم رسالت

آزهوى پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

ومرٌ تجدید وظر بٍ عدد:

ومرٌ بٍ حريف:

ومرٌ بٍ عدد:

ومرٌ بٍ حريف:

وام دبیر:

تاریخ ي امضاء:

وام دبیر:

تاریخ ي امضاء:

وام دبیر:بیژن دیبا

تاریخ امتحان1397/10 / 2 :
ساعت امتحان 8 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  10 :دقیقٍ

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مُر ي امضاء مدیر

جَاب کاهل دّیذ.
-1ضشک دس ستَتیت سا تعشیف کٌیذ.
 -2ساّْای تقَیت اخالظ سا فقظ ًام تثشیذ.
 -3علل عشضی سا ّوشاُ تا هثال تعشیف کٌیذ.
الف

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

7

 -5چْاس هَسد اص ثوشات تَحیذ عولی اجتواعی سا تٌَیسیذ
 -6دٍ هَسد اص دالیل سٍضي تَدى اختیاس سا فقظ ًام تثشیذ.
 -7تا تَجِ تِ آیِ ضشیفِ "یسالِ هي فی السواٍات ٍ االسؼ" چشا هَجَدات پیَستِ اص خذاًٍذ دسخَاست داسًذ؟
لطفا فقظ جَاب ایي سَاالت سا دس پطت غفحِ تٌَیسیذ.
اًَاع تَحیذ ٍ ضشک سا دس آیات ٍ جوالت صیش هطخع کشدُ ٍ دس هقاتل آى تٌَیسیذ (ً 3وشُ)
ب

ٍ -1الیت هعٌَی پیاهثش

 -2تاد ها ٍ تَد ها اص داد تَست

 -3ام جعلَاهلل ضشکاء

 ٍ -4ال یطشک فی حکوِ احذاً

 ٍ -5هي الٌّاس هي یعثذاهلل علی حشف

 -6ال تتخزٍا عذٍّی ٍ عذٍّکن اٍلیاء

3

جاّای خالی جوالت صیش سا تا کلوات هٌاسة پش کٌیذ.
ج

-1اخالظ دس اًذیطِ تخػَظ تِ تَحیذ  ................هشتَط است.
-2اًساى هَهي تالش هی کٌذ عول سا ّواًگًَِ کِ خذا دستَس دادُ اًجام دّذ کِ تِ حسي  ................اضاسُ داسد.

3

 ًِ-3دس ًقطِ جْاى ًقػی ّست کِ تِ  ............الْی ٍ ًِ دس اجشا ٍ پیادُ کشدى آى کِ تِ  .............الْی اضاسُ داسد.
 ← ................ ← ................ -4افضایص عثَدیت ٍ تٌذگی
کَتاُ جَاب دّیذ
َّ-1یت ٍ ضخػیت اًساًْا تا کذام سٌت الْی ساختِ هی ضَد؟
 -2تِ تشتیة آیات ضشیفِ "ًٍثلَکن تالطّش ٍ الخیش فتٌِ" " -لیضداد اثوا ٍ لْن عزاب هْیي" – " ٍ ......ها کاى عطاء
ستک هحظَسا" تِ کذام سٌت الْی اضاسُ داسًذ.
د

3

جمع بارم  11 :ومرٌ

ادارٌ ی کل آمًزش ي پريرش شُر تُران

نام درس :دیه ي زودگی ()3

ادارٌ ی آمًزش ي پريرش شُر تُران مىطقٍ  4تُران

نام دبير :بيژى دیبا

دبیرستان غیر ديلتی دختراوٍ سرای داوش ياحد ديرٌ ديمرسالت

کليد

سؤاالت پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 97-98

ساعت اهتحاى 8 :صبح /عصر

هدت اهتحاى 60 :دقیقه

راَىمای تصحیح

ردیف

تاریخ اهتحاى1397/10 / 2 :

محل مُر یا امضاء مدیر

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

 -3دسس پٌجن غفحِ ( 62تعشیف ً 5.5وشُ -هثال ً 5.5وشُ)  -4دسس اٍل غفحِ ً 1( 13-12وشُ)
 -5دسس سَم غفحِ ّ ( 35-34شهَسد ً 5.25وشُ)  -6دسس پٌجن غفحِ ّ( 56ش هَسد ً 5.5وشُ)
 -7دسس اٍل غفحِ ً 1( 15وشُ)
-1تَحیذ دس ستَتیت  -2تَحیذ دس ستَتیت  -3ضشک دس خالقیت  -4تَحیذ دس ٍالیت  -5ضشک عولی فشد

ب

 -6تَحیذ عولی اجتواعی
ّش هَسد ً 5.5وشُ

ج

 -1دس ستَتیت  -2فعلی  -3قذس-قضا  -4افضایص خَد ضٌاسی -دسک تیطتش فقش ٍ ًیاص
ّش هَسد اص جاّای خالی ً 5.5وشُ
 -1سٌت اتتالء  -2سٌت اتتالء ٍ اهتحاى -سٌت اهالء یا اهْال -سٌت اهذاد عام الْی
ّش هَسد ً 5.75وشُ

د

جمع بارم  11:ومرٌ

وام ي وام خاوًادگی مصحح  :بیژن دیبا

امضاء:

