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 ةارم ظؤال ردیف 

 ثِ آٗبت تَجِ وٌ٘س ٍثِ سؤاالت پبسد زّ٘س: 1

 

 

 ضا ثٌَٗس٘س: «  وبتِج٘يَ َٗؼلَوَىَ هب تَفؼَلَى ٍَ اِىَّ ػَلَ٘ىُن لَحبفِظ٘ي وِطاهبً» آٗٔ : پ٘بم  (1 

 ثب تَجِ ثِ آٗٔ ضطٗفٔ :  (2

اًَِّْب وَلِؤَُ ََُّ لبئِلُْب ٍَهِي ٍَضائِِْن  حَتّٖ اِشا جبءَ اَحَسَُّنُ الوََتُ لبلَ ضَةِّ اضجِؼَىِ لَؼَلّٖ اَػوَلُ غبلحبً ف٘وب تَطَوتُ وَلّب» 

 پبسد زّ٘س: « ثَطظَخٌ اِلٖ ََٗمِ ُٗجؼَثَىَ 

75/0  

الف( گٌبّىبضاى زض ػبلن ثطظخ چِ زض ذَاستٖ اظ ذساًٍس زاضًس ٍػلت اٗي زض ذَاست چ٘ست؟     1 

 
ة( وسام ػجبضت آِٗ پبسد ذساًٍس ثِ زض ذَاست گٌبّىبضاى است؟     25/0  

ج( ٗىٖ اظ تفبٍتْبٕ ث٘ي زً٘ب ٍثطظخ وِ آِٗ ثِ آى اضبضُ زاضز ضا ثٌَٗس٘س:      

 
25/0  

 زضست ٗب ًبزضست ثَزى گعاضُ ّبٕ ظٗط ضا هطرع وٌ٘س:  2

الف(زض هطحلٔ اٍل ل٘بهت ، غساٖٗ هْ٘ت آسوبى ّب ٍظه٘ي ضا فطا هٖ گ٘طز ٍ ح٘بت هجسز اًسبى ّب آغبظ هٖ ضَز.       

□غلط           □غح٘ح                                                                                                                                                    

ة( اٗي وِ اًسبى ثب اًطغٕ فَق الؼبزُ ٍّوّت ذستگٖ ًبپصٗط زض ضاُ اًجبم وبض ً٘ه ٍذسهت ثِ ذلك ذسا هٖ وَضس 

□غلط           □غح٘ح                                 هطثَط ثِ پ٘بهس زٍم اػتمبز ثِ هؼبز است.                                                     

 ج( هٌطأ اذتالف زض اًتربة ّسف ّب ضٗطِ زض ًَع ظًسگٖ افطاز زاضز.                                   

□غلط           □غح٘ح                                              

 

 

 

 

75/0 

 

 

 

ًوطُ( 25/0)ّطهَضزولوبت هٌبست وبهل وٌ٘س: ثب جبٕ ذبلٖ ضا  3  

.ثِ فطهَزٓ لطآى زض هطحلٔ..........................ل٘بهت ، وَُ ّب زض ّن وَث٘سُ ضسُ ٍهتالضٖ هٖ ضًَسالف(   

.اػوبل ........................ٍ.........................هؼ٘بض ٍ ه٘عاى سٌجص اػوبل لطاض هٖ گ٘طزة(   

........................ٍ.......................است ٍجع اٗي، ضاُ ًفَش زٗگطٕ ًساضز.ج( وبض ض٘طبى .  
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) ٗه هَضز اظ سوت چپ اضبفٖ است( اضز سوت چپ اضتجبط هؼٌبٖٗ زاضز؟َوساه٘ه اظ هَاضز سوت ضاست ثب ه 4  

 

( ػجبزت ٍثٌسگ1ٖ«                                 تُطجَؼَى اَ فَحَسِجتُن اًََّوب ذَلَمٌبوُن ػَجَثبً ٍَاًَّىُن اِلٌَ٘ب ال » الف(   

( ضطٍضت هؼبز زض پطتَ حىوت ال2ْٖ«                                ٓهَي وبىَ ُٗطٗسُ ثََاةَ الُّسً٘ب فَؼٌِسَهلل ثََاة السًُّ٘ب ٍَاال ذط»ة(   

( ٗه ت٘ط چٌس ًطبى3                                                  «        هب ذَلَمتُ الجِيَّ ٍَاالًسَ اِلّب لَِ٘ؼجُسٍى  » ج(    

                                           ( اذت٘بض4

                                          

 

 

75/0 

     پبسخنبمه سفیذ داده شود.                       بسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود، نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد.پ 

 …2…از  …1…صفحه: 

 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 سئوال

 غجح 8سبػت اهتحبى:   اٍل ًَثت اهتحبًٖ: زث٘طستبى سطإ زاًص ًبم ٍاحس آهَظضٖ:  ش غٌسلٖ )ش زاٍطلت(:

 زل٘مِ 70 ٍلت اهتحبى:  زّن ضٗبضٖ ٍ تجطثٖضضتِ:     ًبم پسض:   ذبًَازگٖ:ًبم ٍ ًبم

04/10/95تبضٗد اهتحبى:   95 - 96سبل تحػ٘لٖ:    ووبلًَبم زث٘ط: ذبًن  زٗي ٍ ظًسگٖ سئَال اهتحبى زضس:
  



  
 

 ةارم ظؤال ردیف

ًوطُ( 5/0) ّط هَضز  وَتبُ پبسد زّ٘س: 5  

سجت هٖ ضَز تب ضجبػت ثِ هطحلٔ ػبلٖ آى ثطسس؟چِ چ٘عٕ الف(   

ذسا پطستبى ٍالؼٖ هطي ضا ثطإ چِ وسبًٖ َّلٌبن ًٍبگَاض هٖ زاًٌس؟ة(  

 هؼبز زاللت زاضًس ضا ًبم ثجطٗس:«  اهىبى» استسالل ّبٖٗ وِ ثط زٍ هَضز اظج( 
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 هفبّ٘ن ظٗط ضا تؼطٗف وٌ٘س: 6

ًوطُ(1الف( اهّبضُ : )   

 (ًوطُ 75/0 : )ة( لَّاهِ 
75/1 

 :ثِ سؤاالت ظٗط پبسد زّ٘س 7
 

استحمبق ّطوس ضا ثِ آى چِ چطا ظًسگٖ اًسبى ّب زض زً٘ب ثِ گًَِ إ است وِ اهىبى تحمك اٗي ٍػسُ وِ ذساًٍس الف( 

  وٌس ضا ًوٖ زّس؟ وٖ سبًس ٍحك وسٖ ضا ضبٗغ ًٖ ضزاضز ه

 

 

2 

ًوطُ( 1تػو٘ن گ٘طٕ ّب هٖ ضَز؟ تَض٘ح زّ٘س: ) ة( آٗب ٍجَز ض٘طبى هبًغ اذت٘بض ٍ اضازُ هب زض    1 

ذساپطستبى اظ هطي ثِ چِ هؼٌبست؟ج ( ًتطس٘سى    1 

زض چگًَگٖ ضس٘سى ثِ ّسف ه٘بى اًسبى ٍهَجَزات چِ تفبٍت ّبٖٗ ٍجَز زاضز؟ ) ٗه هَضز(ز(   1 

اػوبل ثب آثبض هبتأذّط ضا تَض٘ح زّ٘س: ى(   1 

ًوطُ(1افطاز زٗگطٕ زچبض پ٘بهس ّبٖٗ اظ جولِ ٗأس ًٍب اه٘سٕ هٖ ضًَس؟ چطا؟) ٍ( ػالٍُ ثط هٌىطاى هؼبز ، چِ    1 

ًبهٔ ػول اًسبى ثب ًبهِ ّبٕ ثجت ضسُ زض زً٘ب چِ تفبٍتٖ زاضز؟ ٕ(   75/0 

   

   

«ای بً کوچکی گياه ىگاه ىکو، بلکً بً بزرگی کسی ىگاه کو کً از او ىافرناىی کرده»    
 ضسَل اوطم)ظ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16              جهع                                                           نوفق باشید                                                                                   
 

 

 …2…از  …2…صفحه: 

 04/10/95 تبریخ امتحبن:                 دٌم ریاضی و تجربی رشته:           دیو و زىدگی دنببله سئوال امتحبن درس:



 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه   

 

 
 

 

 

 

 

  …2…از  …1…صفحه:         

 ةارم پاظذ ظؤال ردیف

 بً سواالت پاسخ دٌید: 1
 

ٌيصه(کَ در طّل زٌسگی  25/0در روز كیاىث  اظث اػاره دارد )  ضبّساى ٍگَاّبىکَ یکی از فطضتگبى الْٖ آیَ ةَ  (1

  ٌيصه ( 25/0ٌيصه (وجياىی اغيال آٌِا را ثتث وضتط کصده اٌس. )  25/0اٌعان ُا، ُيّاره ىصاكب آٌِا ةّده اٌس  ) 

 (6) درس                       

2)  

غهث ایً دررّاظث : آٌِا در غانو ةصزخ اغيانی را کَ در دٌیا اٌجام داده  –ٌيصه( 25/0) در رّاظث ةازگؼث ةَ دٌیا را دارٌس  الف(

 ٌيصه(25/0) وایً جلاضا ةصای جتصان اغيال واٌجام اغيال ٌیکّ اظث . ٌيصه(  5/0) اٌس ىؼاُسه کصده وةَ کاظحی آن پی ةصده اٌس

 

 

 

 

 

25/2 

  ٌيصه(              25/0«) کهّا اٌَِّّا کَّهِيَّة َُّّ كائهُِا » غتارت  ة( 

) جلاضای ةازگؼتث ةتصای اٌجتام  زً٘ب هحل ػول است ٍثطظخ هحل ػول ً٘ستیکی از جفاوجِای دٌیا وةصزخ ایً اظث کَ   ج( 

 (5ٌيصه(           ) درس 25/0غيم صانح( ) 
 

 ًوطُ( 25/0. )ّط هَضز ضا هطرع وٌ٘سّبٕ ظٗط  زضست ٗب ًبزضست ثَزى گعاضُ 2

 (6( )درس25/0) غهطالف( 

 

 75/0 (1( )درس25/0) غهطج(  (                                  3( )درس25/0) غهطة(     

 ًوطُ( 25/0جبٕ ذبلٖ ضا ثب ولوِ هٌبست وبهل وٌ٘س. )ّط هَضز  3

 (2(  )درس25/0) فصیب دادن(  25/0) وظّظَ کصدن (                            ج(6(  )درس25/0)   ىصخهة اول الف(

 (6)درس(  25/0)اىاىان (  25/0) پیاىتصان ة( 

 

25/1 

 ًوطُ( 25/0ّط ٗه اظ ػجبضات سوت ضاست ثب وسام ٗه اظ ػجبضات سوت چپ اضتجبط  هؼٌبٖٗ زاضًس؟ )ّط هَضز  4

 (1(          )درس25/0)     1 ←ج(                 (        4(        )درس25/0)  2   ←الف( 

   (1(           )درس25/0)   3      ←ة( 

 

75/0 

 ًوطُ( 5/0) ّط هَضز  وَتبُ پبسد زّ٘س: 5

وػجاغث ةَ ىصخهة غتانی  آظاٌحصػّددفاع از خق وىظهّم وفساکاری در راه رسا کَ ( 25/0) ٌحصظیسن از ىصگ ظتب ىی ػّدانف( 

 ( 25/0) آن ةصظس. 

 ٌيصه( 25/0ةا کّنَ ةاری از گٍاه ةا آن ىّاجَ ىی ػٌّس. )  -2ٌيصه(  25/0کعاٌی کَ زٌسگی را ىدسود ةَ دٌیا ىی ةیٍٍس  )  -1ب( 

 

 

5/1 

 47( )ىّرد یگص صفدَ 25/0ن ىصدگان ) اػاره ةَ ٌيٌَّ ُایی از زٌسه ظس -2(  25/0اػاره ةَ پیسایغ ٌزعحیًِ اٌعان  )  -1ج(   

 ٌیض درظث اظث(
 

 

 :هفبّ٘ن ظٗط ضا تؼطٗف وٌ٘س 6

( اٌعان ُا را ةصای رظیسن ةَ نشت ُتای زود گتشر دٌیتایی، ةتَ  25/0غاىم دروٌی کَ فصىان دٍُسه ةَ ةسی اظث، )  الف( اهّبضُ :

( ىیم ظصکؼی کَ در درون طغیان ىتی کٍتس و وی  25/0(واز پیصوی از غلم و وجسان ةاز ىی دارد )  25/0گٍاه دغّت ىی کٍس ) 

 ( 2(   ) درس  25/0را ةَ گٍاه فصا ىی رّاٌس )

، رّد را ظصزٌغ وىالىتث  ( 25/0) اٌعان در ىلاةم گٍاه وزػحی واکٍغ ٌؼان ىی دُس وآن گاه کَ ةَ گٍاه آنّده ػس ( لَّاهِ :ة

قرآن کریم عامل درونی این حالت را نفس لوّامه یعنیی ررننگی ر نامهی       (25/0)ىی کٍس ودر اٌسیؼة جتصان آن ةصىی آیس

 (5(           )درس 55/0ارت.)

 

1 

 

 

75/0 

 

 محل مهر یا امضاء مدیر

ویژه دبیران                                         

    زث٘طستبى غ٘طزٍلتٖ زذتطاًِ سطإ زاًص ًبم ٍاحس آهَظضٖ:  ضاٌّوبٕ تػح٘ح زضس: زٗي ٍ ظًسگٖ

 ًبم زث٘ط: ذبًن ووبلَ                                                                                            ًَثت اهتحبًٖ: اٍل

 95 - 96سبل تحػ٘لٖ:   ّبٕ: زّن ضٗبضٖ ٍ تجطثٖ ضضتِ: ضضتِ

 راهنمبی تصحیح

ثطي 2تؼساز ثــطي ضاٌّوـبٕ تػـح٘ح:   

غجح  8سبػت اهتحبى:   

04/10/95  تبضٗد اهتحبى:  



 
 

 

 ةارم پاظذ ظؤال ردیف 

  ثِ سَاالت ظٗط پبسد وبهل زّ٘س: 7
( و کعاٌی کَ کارُای ٌیك فصاواٌی دارٌس و ةَ جيع ةعیاری از  25/0رسا؛ ) پاداش اغيانی ىثم ػِادت در راه   زیصا: انف(الف( 

( 25/0پشیص ٌیعث.)  (ةا جّجَ ةَ غيص ىدسود اٌعان اىکان 25/0اٌس )  ُا رسىث کصده اٌعان  

( و یا ىتاٌع رػتس  25/0اٌس)  ( ىثالً افصاد زیادی را ةَ كحم رظاٌسه 25/0ىجازات ةعیاری از کعاٌی کَ ةَ دیگصان ظحو کصده اٌس  )  ب(

زات و ُتو ( پط ةایس جِان دیگصی ةاػس جا ُو ىجتا 25/0پشیص ٌیعث )  ُا ػسه اٌس در ایً دٌیا اىکان اظحػسادُای ةعیاری از اٌعان

 (4)درس(     5/0پاداش افصاد ةَ طّر غادالٌَ داده ػّد. در غیص ایً صّرت ةص ٌظام غادالٌة رساوٌس ایصاد وارد ىی ػّد.)  

 

 

2 

( ػتیاان ٌیتض جتض  25/0( زیصا  رساوٌس ىا را صاخب اراده وارحیار آفصیس وىعئّل ظصٌّػتث رتّیغ كتصار داد،  )25/0ریص )   ة(

( ودر ظزٍان رّد ةَ جٍِّيیان گفحَ کَ ىً جعهای ةص ػيا ٌسارم وفلتط ػتيا  25/0وظّظَ کصدن وفصیب دادن کار دیگصی ٌسارد )

 (5)درس(  25/0س ىاٌع ارحیار واراده ىا در جصيیو گیصی ُاةاػس. ) را دغّت کصده ام پط ػیاان ٌيی جّاٌ

 

1 

رّاٍُتس  )  کٍٍس ةهکَ آٌان از رساوٌس غيص طّالٌی ىی غسم جصس رساپصظحان از ىصگ ةَ ایً ىػٍا ٌیعث کَ آٌان آرزوی ىصگ ىی ج(

 25/0) جص رسا را ىالكات کٍٍتس ای کاىم ، ةا اٌسورحَ( 25/0)  ُا در ایً جِان ةا جالش در راه رسا و رسىث ةَ اٌعان ةحّاٌٍس( جا 25/0

 (3)درس  (     25/0و ةَ درجات ةصجص ةِؼث ٌائم ػٌّس.) ( 

 

1 

( ؛ در ختانی کتَ 25/0( وةَ ظّی آن گتام ةتصدارد  )25/0اٌعان ؛ رّد ةایس ُسف از رهلث رّد را ةؼٍاظس وآن را اٌحزاب کٍس ) ز(

 ( 25/0(وخیّاٌات ةَ صّرت غصیضی ةَ ظّی ُسف رّد خصکث ىی کٍٍس. )  25/0گیاُان ةَ صّرت طتیػی  ) 
 

1 
ی  ( یػٍی ةا ایً کَ فصد از دٌیا رفحَ پصوٌسه 25/0ٌاىٍس )  ىاٌس ىا جأرّص ىی آثاری کَ ةػس از ىصگ، از اغيال اٌعان ةص جا ىی ى(

ظازد جا ىصدم در آن  (. ةَ طّر ىثال: کعی کَ ىعجسی ىی 25/0گصدد )  غيهغ ُيچٍان گؼّده اظث و آثار غيم در آن ثتث ىی

ٌّیعٍس و ةص خعٍات او  ی غيم او پاداش ىی وٌسهکٍٍس در پص غتادت کٍٍس خحی پط از ىصگ او ٌیض جا زىاٌی کَ از ىعجس اظحفاده ىی

(5)درس( 5/0ةاػس. ) افضایٍس و ایً افضایغ خعٍات ىصةّط ةَ آثار ىا جأرّص ىی ىی  

 

 

 

1 

(ایتً افتصاد ةتَ  25/0(، اىّا ایً كتّل داػحً ةَ ایيان وةاور كهتی جتسیم ٌؼتسه اظتث .  )  25/0کعاٌی کَ ىػاد را كتّل دارٌس  )  ٍ(

(واز یاد آرصت غافم ىی ػتٌّس . واز ایتً رو زٌتسگی  25/0دنیم فصو رفحً در ُّس ُا ، دٌیا را ىػتّد وُسف رّد كصار ىی دٍُس  ) 

 ( 25/0َ جفاوجی ةا ىٍکصان ىػاد ٌسارٌس. ) آٌان ةَ گٌَّ ای اظث ک

 

1 

ُای ایً دٌیا صصفاً گضارػی از غيم اظث کَ ةَ صّرت  ُای ثتث ػسه در دٌیا جفاوجی اظاظی دارد. ٌاىَ ی غيم اٌعان ةا ٌاىَ ٌاىَ ٕ(

( از ایً رو  25/0ای اظث کَ رّد غيم و خلیلث آن را در ةص دارد.)  ی غيم اٌعان ةَ گٌَّ ( اىا ٌاى25/0َکهيات و ٌّػحَ در آىسه )

 (6)درس(  25/0ةیٍس. ) ػٌّس و اٌعان غیً اغيال رّد را ىی ىث خاضص ىیجيام اغيال اٌعان در كیا

 

75/0 

  «بً کوچکی گياه ىگاه ىکو،بلکً بً بزرگی کسی ىگاه کو کً از او ىافرناىی کرده ای » )ص(:        رسول اکرم 
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  …2…از  …2…صفحه:         
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