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سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

تِ ػَاالت صیش ،پاػخ وَتاُ تذّیذ.
الف) آًچِ رّي سا تِ پَیایی دس هیآٍسد چِ ًام داسد؟
1

ب) وتاب اٍػتا دس چِ دٍسُای وتاتت ؿذ؟
ج) آثاس تاػتاًی تِ ػٌَاى ًوًَِ ،فشهاىّا ٍ ًاهِّای ؿاّاى ّخاهٌـی تا چِ خطی ًَؿتِ هیؿذ؟

1

د) دس دٍسُی اؿىاًیاى وذام صتاى سایح تَدُ اػت؟
خاّای خالی سا تا ولوات هٌاػة پش وٌیذ.
الف) صتاًْایی وِ دس ایشاى ٍ دس هٌاطك ّنخَاس ٍیظگیْای هـتشن داؿتٌذ سا ...........................هیًاهٌذ.
2

ب) فاسػی تاػتاى دس دٍسُی  ...............................سایح تَد.

1

ج) هَضَع ؿاٌّاهِ ی اتَهٌصَسی....................................اػت.
د)آثاس پْلَی وِ تشخوِی ػشتی ٍ فاسػی آًْا هَخَد اػت ػثاستٌذ اص. ............................. ،........................ :
تِ پشػؾّای صیش ،پاػخ واهل دّیذ.
الف) تاسیخ تلؼوی سا تِ طَس واهل هؼشفی وٌیذ

0/5

3
ب) دس لشى چْاسم ٍ اٍایل لشى پٌدن چِ ًَع ؿؼشّایی سٍاج داؿت؟ تشای ّش ًَع ؿؼشیً ،ام یه ؿاػش سا روش وٌیذ.
1/5

صفحه ی  1از4
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تا تَخِ تِ ؿؼش صیش ،خذٍل سا واهل وٌیذ.

بى جًان خرم از آهم کى جًان خرم از اوست /عاشقم بر يمى عالم کى يمى عالم از اوست
بى غویمت شمر ای دوست دمی عیسی صبح /تا دل مرده مگر زهده کوی کاین دم از اوست
بى حالوت بخٌرم زير کى شايد ساقی است /بى ارادت ببرم درد کى درماهم از اوست
زخم خٌهیوم اگر بى هشٌد بى باشد /خوک آن زخم کى ير لحظى مرا مريم از اوست
هَضَع
4

ؿشح ٍ تَضیح
2

ًَع لحي

للوشٍ صتاًی

للوشٍ ادتی
دٍ ٍیظگی للوشٍی فىشی ٍ دٍ ٍیظگی اص للوشٍ ادتی دس هتي صیش تٌَیؼیذ.
ّش وِ تِ اهَس دًیایی سٍی آٍسد ٍ اص ػؼادت آخشت خَد غفلت وٌذّ ،وچَى آى هشد اػت وِ اص پیؾ اؿتش هؼت
تگشیخت ٍ تِ ضشٍست ،خَیـتي دس چاّی آٍیخت ً...ظش تش لؼش چاُ افىٌذ ،اطدّایی ػْوٌان دیذ؛ ...پغ هي دًیا سا
تذاى چاُ پشآفت هاًٌذ وشدم ٍ  ...اطدّا سا هاًٌذ وشدم تِ هشخؼی وِ اص آى چاسُ ًتَاًذ تَد؛ ّش آیٌِ تذٍ تایذ پیَػت ٍ
5

آًگاُ ًذاهت ػَد ًذاسد.

2

فىشی:

ادتی:

دس اتیات صیش ،آسایِّای « تـثیِ ،اغشاق ،وٌایِ ٍ ٍاجآسایی» سا تیاتیذ.
خشٍؽ آهذ ٍ ًالِی وشًای /دم ًای سٍییي ٍ ٌّذی دسای
صهیي آهذ اص ػن اػپاى تِ خَؽ /تِ اتش اًذس آهذ فغاى ٍ خشٍؽ
6

چَ تشخاػت اص دؿت گشد ػپاُ /وغ آهذ تش سػتن اص دیذگاُ
وِ آهذ ػپاّی چَ وَُ گشاىّ /وِ سصهدَیاى وٌذآٍساى
ص تیغ دلیشاى َّا ؿذ تٌفؾ /تشفتٌذ تا واٍیاًی دسفؾ
صفحه ی  2از 4
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2

اًَاع ػدغ سا دس هثالْای صیش ،هـخص وٌیذ.
الف) هحثت سا غایت ًیؼت اص تْش آًىِ هحثَب سا ًْایت ًیؼت.

ب) پـت ٍ پٌاُ ػپاُ هي تَد ،دس دیذُی دؿوٌاى خاس ٍ تش سٍی دٍػتاى ،خال.
2

7
ج)گفت خاهَؽ وِ دس پؼتی هشدى تِ وِ حاخت پیؾ وؼی تشدى.

د) تضسگاى گفتِ اًذ :دٍلت ًِ تِ وَؿیذى اػت ،چاسُ ون خَؿیذى اػت.

دس هثالْای صیشٍ ،اج آسایی ٍ ٍاطُآسایی سا تیاتیذ.
الف) ػشٍ سا تیي تش ػواع تلثالى صثحخیضّ /وچَ ػشهؼتاى تِ تؼتاى پایوَب ٍ صثحخیض

ب) گش اظْاس پـیواًی وٌذ گشدٍى هـَ ایوي /وِ تذػْذ اص پـیواهی پـیواى صٍد هیگشدد
2

8
ج) خَاب ًَؿیي تاهذاد سحیل /تاصداسد پیادُ سا ص ػثیل

د) طالت ػش تشیذًن تاؿذٍ /ص حثیثن ػش تشیذى ًیؼت

صاهتّا ٍ هصَتّای هصشاع صیش سا تٌَیؼیذ.
9

ؿة ػاؿماى تیذل چِ ؿثی دساص تاؿذ

1

تشای واستشد گًَاگَى ّش یه اص ٍاخْای صیش ،یه هثال تضًیذ.
10

صاهت «ٍ»:

هصَت«ی»:

صاهت«ُ»:

هصَت «ٍ»:
صفحه ی  3از 4
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1

تیت « تا سًح تحول ًىٌی گٌح ًثیٌی /تا ؿة ًشٍد صثح پذیذاس ًگشدد» تمطیغ ّدایی وٌیذ ٍ ػالهت ػشٍضی آى سا
11

تگزاسیذ.

2

ػالهت ّدایی وذام یه اص هصشاع ّای صیش ،تىشاس چْاس تاس (  ) _ _ _ Uاػت؟
الف) داًِ چَ طفلی اػت دس آغَؽ تاد
ب) آى سا وِ چٌیي دسدی اص پای دساًذاصد
ج) دس دام فتادُ آَّیی چٌذ
د) هي اص آى حؼي سٍصافضٍى وِ یَػف داؿت فْویذم

2

12

صفحه ی  4از 4

جمع بارم  20 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :علوم وفنوى

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبير :گيتاذاکری
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کليد

سؤاالت پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 97-98

تاریخ اهتحاى1397/10 / 4 :
ساعت اهتحاى 8 :صبح /عصر
هدت اهتحاى 90 :دقیقى

راهنمای تصحیح

ردیف

ب) ػاػاًی

1

الف) هتي

2

الف) صتاًْای ایشاًی

محل مهر یا امضاء مدیر

ج) هیخی د) پْلَی یا فاسػی هیاًِ
ب) ّخاهٌـیاى

ج) تاسیخ گزؿتِ ی ایشاى د) ولیلِ ٍ ّضاس ٍ یه ؿة

الف) اتَػلی تلؼوی تِ دػتَس اهیش ًَح ػاهاًی هاهَسیت یافت وِ تاسیخ هفصلی سا وِ هحوذتي خشیش طثشی ًَؿتِ اػت
3

تحت ػٌَاى تاسیخ هلَن ٍ الشػل تِ فاسػی تشگشداًذ
ب) ؿؼش هذحی(ػٌصشی) /حواػی(فشدٍػی) /غٌایی( سٍدوی)

4
5

ًَع لحي :ػاؿماًِ ػاسفاًِ ٍ ؿادیگشا
للوشٍ صتاًی ٍ ادتی تِ ػذُ داًؾ آهَص اػت.
فىشیً :اپایذاسی دًیا /پش آفت ٍ آػیة تَدى دًیا /غفلت ًَسصیذى ًؼثت تِ خْاى تالی
ادتی :دٍ تـثیِ سا داًؾ آهَص تایذ تـخیص دّذ.

6

تیت :2اغشاق

7

الف)هطشف

8

تیتٍ:3اج آسایی ع تیت :4تـثیِ تیت :5تٌفؾ ؿذى َّا :وٌایِ
ب)هتَاصى

الف) ٍاج اسایی

ج)هتَاصی

ب) ٍاطُ اسایی

9

تِ ػْذُ داًؾ اهَص

10

ٍحیذ; دیش-خاًِ -دٍس

11

تِ ػْذُ داًؾ اهَص

د) هتَاصی

ج) ٍاج اسایی

د) ٍاطُ اسایی

گضیٌِ د

12

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :گیتا ذاکری

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

امضاء:

