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بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 جاٌای رالی را ةا کلهات نياظب پص کيیس؟ 1

 ةصدارىس.در نیان نياةع ................................ اظالغات اجحهاغی ـصاواىی را در  الؿ(

 قتیلً ٌای غصب ظصزنیو یثصب غتارت ةَدىس از اوس و .................................... . ب(

 ةاػس. ىام دیگص ...................................... قاىَن اظاظی نسیيً نی ج(

 پیانتص )ص( در راىسان ةيی ٌاػم از قتیلً...................... نحَلس ػسه اظث. د(

2 

 

2 

 

 غتارت ؾدیح و ؽلط را نؼزؽ کيیس؟

 اغصاب قدعاىی ٌهان اغصاب ظاکو در ػهال غصةعحان ةَده اىس. الؿ(

 دٌيس. ظکً ٌا اظالغات ةعیار نفیسی درةاره ظلعلً ٌای خکَنحی و ىام پادػاٌان را ارائً نی ب(

 اکثص قتیلً ٌای غصب ظاکو در یثصب ةث پصظث ةَدىس. ج(

 در لؼکصکؼی ٌا غلیً نعلهاىان اولٍب ةَده اظث.ـصناىسه ظپاه قصیغ  د(

1 

 گضیيً ؾدیح را اىحزاب کيیس؟ 3

 پط از چً خادثً ای ـؼار قصیغ ةص پیانتص ةیؼحص ػس؟*

 الؿ(نصگ اةَظالب           ب(نصگ رسیجً       ج(پیهان غقتً اول         د(گضیيً ٌا الؿ و ب

 *خيفا چً کعاىی ةَدىس؟

 یل        ب(پیصوان آییو یٍَد        ج(ةث پصظحان       د(پیصوان آییو اةصاٌیمالؿ(پیصوان خضصت اظهاغ

 *کسام یک از نَرران زیص ةصای درک درظحی ارتار جاریزی ةً نعاـصت نیصـحً؟

 الؿ(اةو نعکَیً         ب(ةیٍقی                  ج(نعػَدی                   د(اةو اظفيسیار

 وزیص نقحسر کسام دوره ةَد اظث؟*رَاجً ىظام الهلک 

 الؿ(ؾفَیً           ب(ظلجَقی            ج(رَارزنؼاٌی             د(ؽضىَی

2 

 )ىام یک نؤلؿ اضاـً اظث( ىام ٌص نَلؿ را ةً ىام اثصش نحؿل ىهاییس؟ 4

 دیيَری -ةالذری -اةَغلی نعکَیً -اةو غصةؼاه -غيؿص الهػالی

 قاةَس ىانً -غجائب الهقسور -ججارب األنم -ـحَح التلسان

2 

  سواالت تشریحی را به دقت مطالعه کرده و پاسخ دهید 

 ىَع از کحاب ٌای جاریزی را ةيَیعیس؟ 4ىام  5

 

 

1 

 جاریزيگاری روایی و جاریزيگاری جصکیتی چً جفاوت ٌایی ةا یکسیگص دارىس؟ػصح دٌیس؟ 6

 

 

1 

 نیالدی در ظصزنیو غصةعحان ىؼان دٌيسه چیعث؟ 20و  19ظسه ٌای نعالػات نَرران و کاوش ٌای ةاظحان ػياظی در  7
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 2از 1صفحه ی 

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

 یازدهن انسانی هقطع و رشته:

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

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

 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 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1398 -99سال تحصیلی  اولترم  هیاىآزهوى 

 تاریخ نام درس:

 مهدیه امیری نام دبیر:

 22/20/1330 امتحان:  تاریخ

 ظهر/ صبح 12:  45  ساعت امتحان:

 دقیقه 52مدت امتحان : 



 نمره 15جمع بارم : 

 

 دو ویژگی نٍم ػصک چیعث؟ 8
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 در اةحسای دغَت پیانتص چصا نؼصکان از درگیصی ةا راىسان پیانتص دوری نیکصدىس؟ 9

 

 

1 

 چصا؟ نصدم یثصب پیغ از ٌجصت پیانتص ةً ایو ظصزنیو چً جؿهیهی داػحيس؟ 10

 

 

1 

 ػٍص یثصب پط از ٌجصت پیانتص در نػصض چً رعصاجی ةَد؟ 11

 

 

1 

 ظال وـَد را جػصیؿ کيیس؟ 12
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 پیانتص ةا چً انَالی خکَنث اظالنی را اداره نیکصد؟ 13
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 ػصح دٌیس؟ جضیً چیعث؟ 14
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 ػصط آزادی اظیصان جيگ ةسر از ظصف ظپاه اظالم چً ةَد؟ 15
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 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 رضرج                     ب(                  ظفصىانً       الؿ(

 قصیغ د(  پیهان ىانً ظیاظی            ج(

2 
          درظث            ب(                      ؽلط        الؿ(

 ؽلط د(                       درظث       ج(

 ب (4             ج (3             د (2         الؿ     (1 3

4 
          ججارب االنم: نعکَیً               ـحَح التلسان: ةالذری          

 قاةَس ىانً:غيؿص الهػالیغجائب الهقسور:اةو غصةؼاه               

 جک ىگاری        جاریذ ظلعلً ای          جاریذ ندلی               کحاب ٌای جؾصاـیایی       5

6 
ىگاری جدلیلی از آىجایی کهً نهَرخ ىقهس و  کيس ولی در جاریذ خَادث را روایث نیزىس و  ىگاری روایی نَرخ دظث ةً ىقس ىهی در جاریذ

 کيس. کيس ةً ىاچار ةصری از نعالب را خشف نی جدلیل نی

7 
دٌس کً در جيَب غصةعحان جهسىی ػکل گصـحً در نيعقً یهو )غسن( کً پادػاٌاىی داػهحً ولهی ةهً نهصور از  ایو کاوش ٌا ىؼان نی

 ةیو رـحً اظث.

8 
 قصار دادن ةصای رساوىس یکحا     ػصیک (1

 اىکار نػاد (2

9 
جَاىعث نَجب جيگ ٌای ظَالىی نست قتیلً ای ػَد.  از آىجایی کً اغصاب از قتایل نزحلفی جؼکیل ػسه ةَدىس ایو درگیصی ٌا نی

 ةياةصایو از درگیصی در اةحسای دغَت رَدداری کصدىس.

10 
ٌای ظَالىی نیان اوس و رضرج و ةی ىظهی ٌای ظصزنیيؼان ةً ظحَه آنسه ةَدىس جؿهیم  ایی کً نصدم ایو ظصزنیو از جيگجاز آى

  ـصناىسه رَد اىحزاب کييس کً پط از نسجی ایو نَضَع ـصانَش ػس.غتساهلل اةو اةی را ةً غيَان  را غيَان  گصـحيس ـصدی ةً ىام

 رعص جٍسیس و جٍاجم جَظط نؼصکان ةَد.پط از ٌجصت پیانتص و یاراىؼان ةً ایو ظصزنیو یثصب ةً ػست در  11

12 
نَرران ظال ىٍم ٌجصی را ظال وـَد ىانیسه اىس زیصا در ایو ظال ٌیئث ٌای ىهایيسگی قتیلً ٌای نزحلؿ غصب از ٌص ظهَ ةهً نسیيهً 

 آنسىس و ضهو پشیصش اظالم ـصناىتصداری رَد را از رظَل اکصم)ص( اغالم کصدىس.

 جضیً زکات. ؽيایم جيگی. 13

 پصدارث ةَدىس. ةًالؼ اٌل کحاب کً ةً لداظ نالی جَاىایی پصدارث آن را داػحيس نلضم ةنالیات ظصاىً ای ةَد کً نصدان  14

 ػصط آزادی ٌص یک از اظیصان ةا ظَاد را آنَزش رَاىسن  و ىَػحو ةً ده جو از نعلهاىان جػییو کصدىس. 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصیلی  اولسؤاالت هیاى ترم  کلید

 تاریخ یازدهن انسانینام درس: 

 ههدیه اهیرینام دبیر: 

 20/08/1398 اهتحاى:تاریخ 

 ظٍص/ ؾتح  12:45 ساعت اهتحاى:

 دقیقً 50هدت اهتحاى: 


