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 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء:       نام دبیر:                             

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
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 هؼٌی یا هفَْم کلی اتیات ٍ ػثاضات ظیط ضا تٌَیسیس.

 هوکي/ اظ ًاهوکي هی پطسس:/ ذاًِ ات کجاست؟ /پاسد هی آیس:/ زض ضٍیای یک ًاتَاىالف( 

 

 چَ ًٌوَز ضخ ضاّس آضظٍ/ تِ ّن حولِ کطزًس تاظ اظ زٍ سَب(

 

 ج( ّوی ضفت پیص اًسٍضى هطز گطز/ جْاًی تط اٍ اًجوي ضس ًِ ذطز

 

 ز( ضغال ًگَى ترت ضا ضیط ذَضز/ تواًس آًچِ ضٍتاُ اظ آى سیط ذَضز

 

 .ّـ( زض ّط سفطی ها ضا اظ ایي تیاضًس تا صسقِ ای کِ ذَاّین کطز، حالل تی ضثْت تاضس، اظ ایي فطهایین

 

 ٍ( هلل زضّکوا! تعضگا کِ ضوا زٍ تٌیس.

 

 تساضتِ. تظ( زض آى هَاضغ اظ جْت ضٍظ حازثِ گطیعگاُ ساذتِ ٍ تیواض آى ضا فطاذَض حکوت ٍ تط حسة هصلح

 

 اّوال جاًة هي جایع ًطوطی. -اگطچِ هالل تِ کوال ضسیسُ تاضس -ح( چَى هي تستِ تاضن

 

4 
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 زضک هغلة

 ًوط0.5ُالف( هاضاًی کِ تط زٍش ضحاک ضٍییسًس هظْط چِ ذصلتْایی تَزًس؟

 

 ًوط1ُ ب( زض ػثاضت ظیط، هقصَز ًَیسٌسُ اظ قسوتْای هطرص ضسُ چیست؟

 «گطیعاى ّستٌس. ّای تاظ ٍ ًَضگیط پٌجطُػازت کطزُ اًس، اظ  ذاًِ ّای تی زضیچِهطزهی کِ تِ »

 

 ًوط0.5ُضاػط زض تیت ظیط قصس تیاى چِ ًکتِ ای ضا زاضز؟ج( 

 «زض آى تاضیک ضة هی گطت پٌْاى/ فطٍؽ ذطگِ ذَاضظهطاّی»

 

تیاًگط چِ زیسگاّی « یي گواى تاضسکسام زاًِ فطٍ ضفت زض ظهیي کِ ًطست/ چطا تِ زاًِ ی اًساًت ا» ز( تیت 

 ًوط0.5ُاست؟
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 2از 1صفحه ی 

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

 یازدهن ریاضی و تجربی هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 رسالت سرای دانش واحد متوسطه دوم  دخترانه دبیرستان غیردولتی

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

  2فارسی نام درس: 

 گیتا ذاکری نام دبیر:

 03/1398 / 13 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان : 

http://konkursara.com


 

 نمره 20جمع بارم : 
 

 

اظ کسام «  آًچِ زاضم اظ حغام زًیا حالل است ٍ کفایت است ٍ تِ ّیچ ظیازت حاجتوٌس ًیستن» ّـ(گَیٌسُ ی ػثاضت 

 0.5فضیلت اذالقی تطذَضزاض است؟

 

 ًوط1ٍُ( زضک ٍ زضیافت ذَز ضا اظ تیت ظیط تٌَیسیس. 

 «یقیي هطز ضا زیسُ تیٌٌسُ کطز/ ضس ٍ تکیِ تط آفطیٌٌسُ کطز»
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 هؼٌای لغات هطرص ضسُ ضا ًَیسیس.

 کطز َقیغب( زٍات ذَاست ٍ ت                              سٌج هؼٌی زض تیاًْا              حالٍتالف( 

 ذاک اظ ضٍی ظهیي تطگطفت قثضِز( یک                              آضاست                 هحولج( اضتط علثیس ٍ 

 ًفس ضستِ تَزًس آًْا چٌثطٍ( اظ                       ی ًطاى ٍالیتؼْسی ٍاضز تثطیع ضس. اػغاّـ( تا 

 ٍ ػیٌکص ضا تطزاضتن. قال کطزمح( هي                                                 ًًَستیاٍضز ضحاک ضا چَى ظ( 

2 

 ًقص زستَضی ٍاغگاى هطرص ضسُ ضا تٌَیسیس. 4

 جع اذتطاى ًثیٌن. ّیچب( تط فطاظ سطم                    ٍ ایوي تاظگطتٌس.           هغلقالف(هغَقِ ٍ یاضاًص 
1 

5 

 جولِ هؼلَم ضا هجَْل ٍ هجَْل ضا هؼلَم کٌیس. )جولِ ضا کاهل تٌَیسیس. ًَضتي فؼل تِ تٌْایی ًوطُ ًساضز(

 اًتقال هی زٌّس. َز ضا تِ آضاهی افکاض ذ الف( آًاى 

 ب( کاضگاّْای هتؼسز صٌؼتی تَسظ ػثاس هیطظا زض آى ضْط ساذتِ ضس.

2 

6 
 ظیط، چیست؟ جوالتزض  «ضا»اًَاع 

 اٍ اذتطاى ضا زض آسواى ًْازُ.ب(                              الف( ّط ًفسی ضا زٍ ًؼوت است.        

 ز( تًَصط ضا تگَی کِ اهطٍظ زضستن.                                                      ج( اهیط ضا تة گطفت

1 

7 
 جسٍل ضا کاهل کٌیس.

 صفت لیاقت صفت هفؼَلی صفت فاػلی تي هضاضع تي هاضی فؼل 

       هی سطٍزم 

1.25 

8 

استؼاضُ، هجاظ، جٌاس ٍ کٌایِ ضا آضایِ ّای « چَ آى آٌّیي کَُ آهس تِ زضت/ ّوِ ضظهگِ کَُ پَالز گطت»زض تیت 

 )شکط کٌیس کِ کلوات، استؼاضُ، هجاظ ٍ کٌایِ اظ چِ چیعی ّستٌس. ًَع جٌاس ضا ّن هطرص کٌیس.( تیاتیس.

 

 

2 

9 
 تیاتیس.« کعیي پس تِ کٌجی ًطیٌن چَ هَض/ کِ ضٍظی ًرَضزًس پیالى تِ ظٍض» سِ آضایِ زض تیت

 

 

0.75 

10 

 .ضؼط ظیط ضا کاهل کٌیس

 تی تَ هی گَیٌس تؼغیل است کاض ػطقثاظی/ .......................................................................الف( 

 ب(......................................................................../ ذاک ایي ٍیطاًِ ّا تَیی اظ آى گٌجیٌِ زاضز

 ا تی قطاضی/ ............................................................................ج( زض َّای ػاضقاى پط هی کطس ت

 ....................................................................../ آًکِ زض زستص کلیس ضْط پط آییٌِ زاضز
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 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

الف( ًثایس اظ ًاتَاًی سري گفت.اهیسّای ها تایس تطکطٌسُ ی ها تاضٌس ًِ فطٍ کطٌسُ ها. تایس اًگیعُ زاضت ٍ اظ ًطسى 

 حطف ًعز.

 کطزًس.ب( ٍقتی زٍ پْلَاى تِ ّسف ذَز ًطسیسًس، اظ زٍ جْت تِ ّن حولِ 

 پْلَاى تِ ضا ُ ذَز ازاهِ زاز ٍ گطٍُ تعضگی گطز اٍ جوغ ضسُ ٍ تا اٍ ّوطاُ ضسًس.ج( 

 ز( ضیط، ضغال تسترت ضا ذَضز ٍ ضٍتاُ پس هاًسُ ی غصای ضیط ضا ذَضز.

ّـ( ّط سفطی کِ هی ضٍین ٍ ترَاّین صسقِ ای تسّین، زستَض هی زّین اظ ایي هالْا تاضس چَى هال حالل است ٍ ضکی 

 آى ًیست. زض

 ٍ( ذسا ذیطتاى تسّس. ضوا زٍ تي چقسض تعضگَاضیس.

 ظ( زض آى جایگاُ تطای فطاض ضٍظ گطفتاضی، صس سَضاخ زضست کطزُ ٍ تا ػلن ٍ زاًص ٍ هصلحت اظ آًْا هحافظت هی کطز.

ّی ًسثت تِ تاظکطزى تٌسّای هي کَتا -ّطچٌس ّن کِ ذستگی ات تِ ًْایت ضسیسُ تاضس -ح(ٍقتی هي گطفتاض تاضن

 ًوی کٌی. 

2 

 ذصلتْای اّطیوٌی                              ب(افکاض تستِ کِ تا جْاى زض اضتثاط ًیست/ اعالػات ضٍظ جْاى الف(

 ّـ( قٌاػت            ج( هطاّسُ ظٍال حکَهت ذَاضظهطاّی       ز( هؼاز

زضٍیص کِ یقیي کطز هی تَاًس هاًٌس ضغال ٍ( گاّی اًساى تِ ذیال ذَز تِ یقیٌی هی ضسسس کِ زضست ًیست هاًٌس 

  گَضِ ًطیي تاضس ٍ ضٍظی ترَضز اها قیاس اٍ ًاتجا تَز.

3 
 الف( ضیطیٌی     ب( اهضا ٍ هْط ًاهِ        ج(کجاٍُ، َّزج         ز( یک هطت اظ ّط چیعی

 کلک ظزمّـ( ترطیسى، ػغاکطزى، زازى       ٍ( حلقِ           ظ( اسة تیعضٍ             ح( 

 الف( قیس           ب( هفؼَل 4

5 
 الف( جولِ هؼلن است. هجَْل آى: افکاض تِ آضاهی اًتقال زازُ هی ضَز.

 ب( جولِ هجَْل است. هؼلَم آى: ػثاس هیطظا کاضگاّْای هتؼسز صٌؼتی زض آى ضْط ساذت.

 اضافِالف( هالکیت   ب( هفؼَلی         ج( ًْازی یا ظائس            ز( حطف  6

7 

 صفت لیاقت صفت هفؼَلی صفت فاػلی تي هضاضع تي هاضی فؼل 

 سطٍزًی سطٍزُ سطایٌسُ سطا سطٍز هی سطٍزم 
 

8 
آٌّیي کَُ استؼاضُ اظ ػوطٍ/ ضظهگِ هجاظ اظ لطکطیاى/ جٌاس ًاقص اذتالفی تیي زضت ٍ گطت/ کَُ فَالز گطتي کٌایِ 

 اظ تطسیسى

 تطثیِ هي تِ هَض/ جٌاس اذتالفی هَض ٍ ظٍض/ هطاػات ًظیط هَض ٍ پیل  9

10 
 الف( ػطق اها کی ذثط اظ ضٌثِ ٍ آزیٌِ زاضز                   ب( جغس زض ٍیطاًِ هی ذَاًس تِ اًکاض تَ اها

 گطایسج( آى کثَتط چاّی ظذوی کِ اٍ زض سیٌِ زاضز                ز( ًاگْاى قفل تعضگ تیطگی ضا هی 

 امضاء:   گیتا ذاکری نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 متوسطه دوره دوم سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم کليد

 فارسی یازدهن ریاضی و تجربینام درس: 

 گيتا ذاکرینام دبير: 

 03/1398/ 13تاریخ اهتحاى: 

 / عصرصبح  08:00ساعت اهتحاى: 

 دقیقه 90هدت اهتحاى: 

http://konkursara.com

