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اداري آموزش و پرورش ساری – واحیً 1
آموزشگاه عالمه طباطبایی ساری
وام درس :زیي ٍ سًسگی 2

ردیف

تاریخ 93/10/21:
شروع امتحان8:صبح

مدت 50 :

دقیقً

مهر
مدرسه

شرح سوال

3

عثارات لزآًی سیز را تزجوِ وٌیس :
1
2

بارم

الف) اًّا وُلِّ ضَیٍ ذَلَمٌاُ تِمَسَرٍ
ب) هَي فِی السواٍاتِ ٍَ االرَؼِ عََعاً ٍ وَزّاً ٍ اِلیِِ یُزجَعَى
ج)فَتثارَنَ اهللُ اَحسَيُ الرالِمیيَ
ز) اَم ًَجعَل اِلوُتمیي وَالَفُجّارِ

2

1

زرستی یا ًازرستی عثارات سیز را هطرع وٌیس :

الف) سجسُ فزضتگاى تِ اًساى تِ ذاعز تعس جسواًی اٍست .ظ  غ 
ب) هْوتزیي چیشی وِ اًثیا زرتارُ آیٌسُ تطز آٍرزُ اًس ذثز اس هعاز ٍ سزای آذزت است .ظ  غ 
ج) ًتزسیسى ذساپزستاى اس هزي تِ ایي هعٌاست وِ آًاى آرسٍی هزي هی وٌٌس  .ظ  غ 
ز) ّوِ اّل آسوا ًْا ٍ سهیي جش آًْا وِ ذساًٍس ذَاستِ است هسَّش هی ضًَس  .ظ  غ 
3

1

جوالت سیز را تا ولوات هٌاسة واهل وٌیس .
الفّ -ز یه اس هرلَلات زر تْتزیي ..............................ذلك ضسُ اًس .
ب – هعیار ٍ ٍسیلِ سٌجص اعوال  .........................است .
ج – وارٍاى ّستی رٍ تِ سَی .........................زارز .
ز  ......................... -وسی است وارّایص ّسفوٌس ٍ تِ ًتایج غحیح هٌتْی هی ضَز .

4

0/75

وسام یه اس جوالت سوت راست تا جوالت سوت چپ ارتثاط زارز ؟

الف) تاالتزیي زرجِ ی تْطت

لمای ٍ زیسار ذسا

ب) تاالتزیي هزتثِ ی ًعوت ّای تْطت

رضا ٍ ذزسٌسی ذسا

ج) تزتزیي همام تْطت

فززٍس

5

هیاى عازل تَزى ذسا ٍ ضزٍرت هعاز چِ ارتثاعی ٍجَز زارز ؟

6

آثار ها تأذّز ٍ آثار ها تمسّم را تَضیح زّیس .

1

7

تٌا تز سري اهام غازق(ع) وسام چیشّاست وِ پس اس هزي ًیش تا اًساى ّوزاُ است4( .هَرز)

1

1

8

1/5

اغغالحات سیز را تعزیف وٌیس :
الف) رٍیای غازلِ :
ب ) ًفد غَر اٍل :
ج) ًَراًی ضسى سهیي :

9

0/5

ّز یه اس ایي جوالت را ًام گذاری وٌیس :
الف -پزٍرزگار تِ ها ًیزٍیی عٌایت وززُ تا تا آى تیٌسیطین ٍ راُ زرست سًسگی را اس غلظ تطریع زّین :
ب -ذساًٍس تِ هاتشرگی ترطیسُ ٍ تز تسیاری اس هرلَلات تزتزی زازُ است :

10

ضاذػِ ی اغلی هجوَعِ ی هٌظن چِ ًام زارز ٍ اگز ایي ضاذػِ زر وار ًثاضس چِ هی ضَز ؟

0/5

11

زٍ ٍیژگی عالن تزسخ را تٌَیسیس .

0/5

12

ارسش ّز وس تِ چِ چیشی تستگی زارز ٍ حضزت علی(ع)زر ایي تارُ چِ فزهَز ؟

1

13

ضیغاى اًساى را اس چِ راُ ّایی گوزاُ هی وٌس ؟ ( 4هَرز)

1

14

چْار هَرز اس پیاهسّای زیسگاُ هٌىزاى هعاز را تٌَیسیس .

1

15

ضاّساى ٍ گَاّاى رٍس لیاهت را ًام تززُ ٍ یىی را تَضیح زّیس .

1/25
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