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 تاسوِ تعالي

  ًوزُ کریم حاتمیدبیرستان  

 غیز حضَری  هتحاًيسَاالت ا

 1400-99تحصیلي سال  اٍل ًَتت 
 1دیي ٍ سًذگي :درس

 
   اًساًي رشتِ: دّن پایِ:

 دقیق60ِ:    اهتحاى هذت  اهتحاىتاریخ  صفحِ 2  سَال در  شاهل    

 شوارُ كالس خاًَادگي  ًام ًام

103 

    ساعت شزٍع 

 صثح 8

 ًام دتیز

 فزساًِ غالهي
 

      
 

 تارم سؤاالت ردیف
 

 

  دّیذ پاسخ سیز سَاالت تِ ٍرٍایات ایات تِ تاتَجِ_الف

 تِ(38،39/ زذاى(() تالحق ذلقٌاّوا ٍها العثیي تیٌْوا ٍها ٍاالرض السواٍات ذلقٌا ٍها)) ایات تِ تاتَجِ -1

  زّیس پاسد سیز سَاالت

 ؟ چیست ًطاًِ افزیٌص تَزى حق_الف

 ؟ است استٌاط قاتل ًکاتی چِ اسایِ_ب

5/0 

5/0 

 75/0 ؟ ّستٌس کساًی چِ سیز افزاز(( ٍاالذزُ السًیا ثَاب اهلل فعٌس السًیا ثَاب یزیس کاى هي)) ایِ تِ تاتَجِ -2 

 
 ٍزًیا اذزت تفاٍت(( یعولَى کاًَا لَ الحیَاى لْی االذزُ السار ٍاى ٍلعة لَْ اال السًیا ّذُ ٍها)) ایِ تِ تاتَجِ -3

 چیست؟
75/0 

 
 اال ّن اى علن هي تذلک ٍهالْن السّز اال یْلکٌا ٍها ًٍحیی ًوَت السًیا حیاتٌا اال هاّی ٍقالَا)) ضزیفِ ایِ -4

 تٌَیسیس اى تزای پیام ؟یک زارز اضارُ هزگ تا تزذَرز هَرز زر ّا زیسگاُ اس کسام تِ(24/ جاثیِ سَرُ) (( یظٌَى

 ؟

75/0 

 
 (( کالفجار الوتقیي ًجعل ام االرض فی کالوفسسیي الصالحات ٍعولَا اهٌَا الذیي ًجعل ام)) ضزیفِ ایِ -5

 الْی ٍعسُ تحقق اهکاى زًیا سًسگی زر چزا ٍتگَییس زارز اضارُ هعاز اثثات ضزٍرت زالیل اس یک تزکسام (28/ظ)

 ؟ ًسارز ٍجَز

5/1 

 
دارد  اضارُ قیاهت ٍقایع اس یک کسام تِ(( تفعلَى ها یعلوَى کزاهاٍکاتثیي لحافظیي علیکن ٍاى)) ضزیفِ ایِ -6

 تَضیح زّیس؟
75/0 

 

  .كٌیذ اًتخاب را صحیح گشیٌِ_ب

 اس یک کسام تِ (( زیسم اى ٍتا اى اس قثل را ذسا کِ ایي ،هگز ًکززم هطاّسُ را چیشی ّیچ)) ضزیف حسیث_7

 ؟ است ارتثاط زر الْی ّای سزهایِ

  ٍارازُ اذتیار صاحة -ب             تسی اس ٍتیشاری ًیکی تِ گزایص_الف

  ٍتفکز تعقل قَُ -ز                                  اضٌا ذسا سزضت_ج

5/0 

 

 ایي کِ کیست: گفت تَز کززُ فزاهَش ذَزرا ًرستیي افزیٌص کِ حالی زر سز هثلی ها تزای)) قزاًی عثارت -8

 ؟ است قزاى ّای استسالل اس زستِ کسام تز ًاظز(78،79/یس(() کٌس سًسُ زٍتارُ را پَسیسُ ّای استرَاى

  اًساى ًرستیي پیسایص_ هعاز ضزٍرت -ب                   ًاهحسٍز قسرت تِ اضارُ_هعاز اهکاى_الف

 اًساى ًرستیي پیسایص_هعاز اهکاى -ز                   ًاهحسٍز قسرت تِ اضارُ_هعاز ضزٍرت_ج

5/0 

 
 ...................................................... اًساى اعوال ًاهِ -9

  ًَیسٌس هی فزضتگاى کِ است گشارضی -ب                 است اًساى عولکزز اس گشارضی_ الف

 هی ضَز.تصَیز اعوال اًساى کِ تِ اٍ ًوایص زازُ  -ز            ّاست اى ٍحقیقیت اعوال ذَز ضاهل_ج

5/0 

 
  كٌیذ هشخص را سیز ّای عثارت ًادرستي یا درستي_ج

 (غ(.        )ظ.        ) تززارز گام اى سَی ٍتِ کٌس اًتراب را ٍاى تطٌاسس را ذَز ذلقت اس ّسف تایس اًساى_10
 (غ)     (.   ظ)   .   زارز ًام ،ضیطاى است زازى ٍفزیة کززى ٍسَسِ اٍ ٍکار پٌسارز هی ازهیاى اس تزتز را ذَز کِ زرًٍی عاهل_11

25/0 

25/0 

25/0 



 (غ)      (.    ظ.       ) پٌسارًس هی سًسگی زفتز ترص پایاى را هزگ اى ٍپیزٍاى الْی پیاهثزاى_12

 (غ(.    )ظ.    ) است کززُ تاکیس اى تز هعاز ضزٍرت تزای قزاى کِ است زالیلی جولِ اس( الْی حکوت)_13

 (غ(.          )ظ)     .         رًٍس هی ذاًَازُ زیسار تِ ّایطاى فضلیت تزحسة هزگ اس پس هَهٌاى_14

 

25/0 

25/0 

 

 ( ًوزُ/25 هَرد ّز) تگذاریذ هٌاسة كلوات خالي جاّای در -د

 . رٍز هی ّسفی سزاغ تِ ذَز ذاظ....................... ٍ .....................  تا کس ّز_15

  است ضسُ ضوززُ........................  ّا زاًص سَزهٌستزیي اس_16

 . کٌس هی هعزفی...................  را هعاز اًکار ّای اًگیشُ اس یکی قزاى_17

 

 

 ( ًوزُ/5 هَرد ّز.) كٌیذ تعزیف را سیز اصطالحات_ُ

  تَفی_18

  لَاهِ ًفس_19

  صَر ًفد_20

 

 
 /(5 هَرد ّز.) دّیذ كَتاُ ّای پاسخ سیز سَاالت تِ_ٍ

 ؟ زاًٌس ًوی ًاگَار را هزگ ٍاقعی ذساپزستاى چزا_21

 ؟ کٌیس تیاى را هعاز تِ هعتقسیي پیاهسّای اس هَرز زٍ_22

 

 

  دّیذ كاهل پاسخ سیز سَاالت تِ_ى

 کِ ٍقتی ؛تا کٌس هزسَم هززم تیي زر را سضتی سٌت کس ّز:)) فزهایٌس هی کِ( ظ) ذسا رسَل فزهایص_23

 اس یک کسام تِ.((  کٌٌس کن اى عاهل گٌاُ اس ایٌکِ تسٍى گذارًس هی اًٍیش حساب تِ را اى گٌاُ کٌٌس هی عول تساى

 ؟ زّیس تَضیح را ؟اى زارز اضارُ اًساى اعوال اثار

 ضعَر ّای ًطاًِ اس ٍتزذی زازُ تَضیح را اى است ٍاگاّی ضعَر ،ٍجَز تزسخ عالن ّای ٍیژگی اس یکی -24

  ؟ کٌیس تیاى ّن را ٍاگاّی

 ؟ زّیس ؟تَضیح ضَز هی گیزی تصوین زر ّا اًساى ٍاذتیار ارازُ اس هاًع ضیطاى ٍجَز ایا -25

 ذَز حقیقی چیست ٍ ایي ذَز چِ ٍیژگی ّایی زارز؟ سهٌظَر ا -26

75/0 

1 

1 
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  هَفـق تاشیـذ  

 ًوز16ُ جوع ًوزات                
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