
 

 

 
 

 

 

 ّذف ّای صًذگی چگًَِ تقسین هی ضًَذ؟ تارکش هثال. -1

چگًَِ افشاد صیشک تا اًتخاب تٌذگی ٍ عثادت خذاًٍذ تِ عٌَاى ّذف ،تا یک تیش چٌذ ًطاى هی  -2

 صًٌذ ؟ تا رکش هثال.

ضخصی هی گَیذ ، ))الصهِ تقشب تِ خذا ایي است کِ کاسّایی هاًٌذ کسة هال ٍ ثشٍت کِ اص  -3

 کٌاس گزاضتِ ضَد (( تا اٍ هَافقیذ یا خیش ؟ چشا .اهَس فشعی ّستٌذ ،

 چشا ّذف ٍ هسیش اًساى ّا اص گیاّاى ٍ حیَاًات هتفاٍت است ؟ -4

ها اًساى ّا تشای استفادُ اص سشهایِ ّای تضسگ تِ چِ هیضاى فشصت داسین ٍ ایي فشصت چِ  -5

 صهاًی تِ پایاى هی یاتذ؟

ذ اًساى داسای چگًَِ اتعادی است ،ًام دقت دس آیات هشتَط تِ آفشیٌص اًساى ف ًطاى هی دّ -6

 تثشیذٍ ٍیژگی ّای ّش یک سا تیاى کٌیذ .

هائذُ )) ...هي اهي تاهلل ٍ الیَم االخش ٍ عول صالحا فال خَف علیْن ٍ الّن  69اص دقت دس آیِ  -7

 یحضًَى(( کذاهیک اص آثاس ٍ پیاهذ ّای اعتقاد تِ هعاد دسیافت هی گشدد؟

 ؟ ًوی داًٌذشگ سا ًاگَاس اص چِ سٍ خذاپشستاى حقیقی ه -8

 اهام حسیي )ع( خطاب تِ یاساًص هشگ سا تْچِ چیضی تطثیِ کشدًذ ؟ -9

ضیطاى تش خالف ًفس اهاسُ چگًَِ عاهلی است ٍ خَد سا اص چِ کساًی تشتش هی پٌذاسد ٍ  -11

 چگًَِ سَگٌذی یاد کشدُ ٍ کاسش چیست ؟

 تا دقت دس تشجوِ ایي تگَییذ کذاهیک اص دالیل اهکاى هعاد هفَْم هی گشدد. -11

)) خذاست کِ تاد ّا سا هیفشستذ تا اتش سا تشاًگیضد . سپس آى اتش سا تِ سَی سشصهیٌی هشدُ تشاًین ٍ 

 آى صهیي هشدُ سا تذاى ٍسیلِ اص هشگص صًذگی تخطین . صًذُ ضذى قیوت ًیض چٌیي است ((

 عشیف کٌیذ ؟عالن تشصخ سا ت -12

 ٍیژگی ّای عالن تشصخ ساتیاى کٌیذ . -13

هٌظَس اص کلوِ )) تَفی (( دس قشآى کشین چیست ٍ تشای اضاسُ تِ کذا تعذ اص ٍجَد اًساى  -14

 استفادُ ضذُ است ؟

 

 دیه ي زوذگی                                                                                                                

 101-251022                  57                                                               ریاضی / تجربی                                       دهم                  

 در پًرتال مذرسه مالحظه ومائیذ. امتحان ي ساعت پس از پایانداوش آمًز عسیس شما می تًاویذ پاسخىامه امتحان را  د

www.bagheralolum.sch.ir 
 


