محل مهر مدرسه

جوَْری اسالهی ایراى
ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش شْر تْراى

شماره صندلی:

ادارُ اهَزش ٍ پرٍرش هٌطقِ 15تْراى
ًَبت اهتحاًی :دی هاُ 99

دبیرستاى ًوًَِ دٍلتی سلواى فارسی

ساعت اهتحاى 9 :صبح

سَاالت درس :دیي ٍ زًدگی()3

پایِ :دٍازدّن

رشتِ :ریاضی ٍ تجربی

ٍقت اهتحاى:

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

شوارُ کالس:

ًام دبیر :خاًن شْویری

تاریخ اهتحاى:

ًورُ برگِ:

ًورُ باحرٍف:

اهضای دبیر:

تعداد سَاالت:

سَال

1

 70دقیقِ
 2برگ

« کساوی کٍ در راٌ ما تالش کىىذ قطعا آوُا را بٍراٌ َای خًد َذایت می کىیم .عىکبًت » 69/

ًورُ

دَیذ
با تًجٍ بٍ آیات شریفٍ بٍ سًال َا پاسخ .
 )1یا اَیَُُّا الىّاسُ اَوتُمُ الفُقَراءُ اِلَی اهللِ يَ اهللُ ًََُ الغَىِیُ الحَمیذُ
طجق ایي آیِ هَجَدات جْبى اص چِ جْبتی ثِ خذاًٍذ ًیبصهٌذًذ؟

0/5

 )2ما لَُُم مِه دُيوٍِِ مِه يَلّیٍ يَال یُشرِکُ فِی حُکمٍِِ اَحَذاً
ایي آیِ ثِ کذام یک اص هشاتت تَحیذ اضبسُ داسد ٍ هٌطبء آى تَحیذ چیست؟

0/5

 )3يَ مِهَ الىّاسِ مَه یَعبُذُ اهللَ عَلی حَرفٍ فَاِن اَطابٍَُ خَیرُ اطمَاَنَّ بٍِِ يَ اِن اَطابَتٍُ فِتىٌٍَ اِوقَلَبَ عَلَی يَجٍَِِ
0/5

آیِ ثِ چِ ًَع پشستطی اضبسُ داسد؟
 )4لَا الشَّمسُ یَىبَغِی لَُا اَن تُذرِکَ القَمَرِ يَ الالَّیلُ سابِقُ الىَُّارِ يَ کُلُّ فی فَلَکٍ یَسبَحًُنَ
ایي آیِ ثیبًگش چِ هسئلِ ای دس قذس ٍ قضبی الْی است؟

0/5

 )5اَحَسِبَ الىّاسُ اَن یُترَکًُا اَن یَقًُلًُا آمَىّا يَ َُم ال یُفتَىًُنَ
ایي آیِ ثِ کذام یک اص سٌت ّبی خذاًٍذ دس صًذگی اضبسُ داسد؟ ٍ ثٌَیسیذ ساثطِ هیبى آى ٍ ایناى چگًَِ است؟
2

درستی ي وادرستی جملٍَای زیر را با عالمت (ص/غ) مشخض کىیذ.

0/5
1/5

 )1اٍلیي گبم ثشای ایٌکِ اًسبى ثب ّش چیضی خذا سا ثجیٌذ ،عضم ٍ تصوین قَی است.
 )2اًسبًی کِ خبلقیت ٍ سثَثیت خذاًٍذ سا پزیشفتِ ،سجک صًذگی تَحیذی سا ثشای خَد اًتخبة هی کٌذ.
 )3فشد هَحذ هی کَضذ تب ثِ سَی ٍحذت ٍ ّوبٌّگی حشکت کٌذ.
 )4اًسبى هَحذ ثبیذ اص حشین اًذیطِ ٍ دل پبسجبًی کٌذ تب ثِ آفت ضشک آلَدُ ًگشدد.
 )5قذس ٍ قضبی الْی ثش جْبى ّستی حبکن است اگش چِ اىسبى ًوی تَاًذ آى سا ثیبثذ .
 )6آهشصش گٌبّبى ثب تَثِ؛ ًوًَِ ای اص سجقت سحوت الْی ثش غضت اٍست.
3

2

کىیذ
جاَای خالی را با کلمات مىاسب تکمیل .
 )1خذاًٍذ حقیقتی  ................داسد؛ لزا رّي اًسبى ثِ حقیقت اٍ احبطِ ًذاضتِ ٍ ًوی تَاًذ  ....................اٍ سا ضٌبسبیی کٌذ.
 )2سیطِ ثت پشستی ٍ ضشک جذیذ آى است کِ ثشخی اًسبى ّب دس عیي قجَل داضتي  ....................دیي ٍ دستَسات دیٌی
سا دس  .........................خَد ٍاسد ًوی کٌٌذ.
 )3دس اسالم ضشط قجَلی توبهی اعوبلی کِ فشد ثِ دسگبُ خذاًٍذ عشضِ هی داسد ......................... ،است.

صفحِ  1از 3

برای پاسخ دّی ًیاز بِ برگ سفید ًدارد.

اداهِ سَاالت درس  :دیي ٍ زًدگی()3

رشتِ  :ریاضی ٍ تجربی

ً )4قطِ جْبى ثب ّوِ قبًَى ّبیص اص آى خذا ٍ  ....................خذاست ٍ اجشا ٍ پیبدُ کشدى آى ًیض ثِ  ....................خذاست.
 )5خذاًٍذ ثب ّوِ ثٌذگبى ًیکَکبس ٍ گٌبّکبس ثِ هْشثبًی سفتبس هی کٌذ صیشا  ..........................سا ثش خَد ٍاجت کشدُ است.
4

َر یک از مًارد سمت راست با یکی از مًاردسمت چپ ارتباط دارد .شمارٌ مًرد وظر را بىًیسیذ.
الف) اهذاد عبم الْی
ة) اهذاد خبظ الْی
ج) تبثیش اعوبل اًسبى دس صًذگی اٍ

0/75

ً )1ضٍل ثشکبت ثِ ٍاسطِ ایوبى
 )2دادى اهکبًبت الصم ثشای سسیذى ثِ ّذف
 )3عبهل ظَْس ٍ ثشٍص استعذادّب
ً )4صشت ٍ ّذایت الْی

دَیذ
بٍ سًال َای زیر پاسخ کًتاٌ .
5

یک هَجَد دس چِ صَستی ثشای ثِ ٍجَد آهذى ثِ دیگشی ًیبصهٌذ ًیست؟

0/25

 6ثوشات افضایص خَدضٌبسی ٍ دسک هعشفت ساثطِ خَد ثب خذاًٍذ سا ثٌَیسیذ.

0/5

 7چشا خذاًٍذ هبلک عبلن ّستی است؟

0/25

 8چشا اًسبى هَحذ دس هقبثل هَجَدات جْبى ٍ سالهتی خَد هسئَل است؟
9

0/5

هیبى ثعذ فشدی ٍ ثعذ اجتوبعی تَحیذ چِ ساثطِ ای ٍجَد داسد؟

0/25

 10ثِ تشتیت قذس ٍ قضبی الْی ثشخبستِ اص کذام یک اص صفبت الْی است؟

0/5

 11دس کذام یک اص عللّ ،ش عبهل ثِ طَس هستقین ًقص خبصی سا ثش عْذُ داسد کِ ثب دیگشی هتفبٍت است؟

0/25

 12سِ هَسد اص ًتبیج حبصل اص اهتحبى الْی سا ثٌَیسید.

0/75

کىیذ
 13اططالحات ي مفاَیم زیر را تعریف .
 )1تَحیذ دس سثَثیت:

1

 )2حسي فبعلی :

0/5

 )3استذساج:

0/5

صفحِ  2از 3

برای پاسخ دّی ًیاز بِ برگ سفید ًدارد.
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ًورُ

دَیذ
بٍ سًال َای زیر پاسخ کامل .
 14قشآى کشین دس ثیبى ساثطِ خذاًٍذ ٍ جْبى ّستی هی فشهبیذ :خذاًٍذ ًَسآسوبى ّب ٍ صهیي است .ایي ساثطِ سا تَضیح دّیذ1 .

است
 15ثب یک استذالل اثجبت کٌیذ خذاًٍذ تٌْب خبلق جْبى .

1

دّیذ
.
 16اخالظ دس اًذیطِ سا تَضیح

1

دّیذ
.
 17ساثطِ اختیبس اًسبى ثب اسادُ خذاًٍذ سا تَضیح

1

جوع ًوشات 16
بذاویمشاد ي سربلىذ باشیذ»
« ما مًجًداتی متعالی ي شایستٍ تکریم آفریذٌ شذٌ ایم پس قذر خًد را .
صفحِ  3از 3

برای پاسخ دّی ًیاز بِ برگ سفید ًدارد.

