
 

 

 

 
 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:                   نام دبیر:    نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 ٔعٙی یب ٔفْٟٛ وّی اثیبت ٚ عجبسات صیش سا ثٙٛیسیذ.

 حبدثٝ ثشتش وطذخٛاست وضاٖ ٚسطٝ لذْ دسوطذ/ خٛیطتٗ اص اِؿ( 

 

 ا٘ذس ٕٞٝ وبسی داد اص خٛیطتٗ ثذٜ وٝ اص داٚس ٔستؽٙی ثبضی.ة(

 

 چٖٛ ثخٛاستیٓ سـت، ٔب سا ثب ا٘عبْ ٚ اوشاْ ثٝ ساٜ دسیب ٌسیُ وشد.ج(  

 

 . ٞشٌض ویذ وبیذاٖ ثب خٛاست خذاٚ٘ذ ؼیت داٖ ثشاثش ٘یبیذ.تذثیش ثشادساٖ خالؾ تمذیش سحٕبٖ آٔذد( 

 

 ٌٌّٛیش خبظ ٚ عبْ/ ثش حّك ٚ ثش دٞبٖ ضٕب ٘یض ثٍزسد.آة اجُ وٝ ٞست ٞـ( 

 

 ثشآٞیخت سٞبْ ٌشص ٌشاٖ/ ؼٕی ضذ ص پیىبس دست سشاٖٚ( 

 

 ثٝ آٚسد ثب اٚ ثسٙذٜ ٘جٛد/ ثپیچیذ اص اٚ سٚی ٚ ثشٌبضت صٚدص( 

 

 خشٚضیذ وبی ٔشد سصْ آصٔبی/ ٞٓ آٚسدت آٔذ ٔطٛ ثبصجبیح( 
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 دسن ٔطّت

 ٕ٘ش0.5ٜضعش ثٝ چٝ ٘ىتٝ ای تبویذ داسد؟اِؿ( لجب٘ی دس ایٗ ثخص اص 

 «ای وٝ سدای حسیٗ ثشدٚش داسی/ ٚ خٛسضیذ وشثال سا دس ثشداسی»

 

 ٕ٘ش0.5ٜثٝ چٝ ٔفٟٛٔی اضبسٜ داسد؟« ٞش دٚ ٘ی خٛسدٖ اص یه آثخٛس/ ایٗ یىی خبِی ٚ آٖ پش اص ضىش»ثیت ة( 

 

 ٜٕ٘ش1چیست؟« چٛپبٖ ٌشي طجع»ٚ « سٔٝ»دس ثیت صیش، ٔمػٛد ضبعش اص ج( 

 «چٛپبٖ ٌشي طجع/ ایٗ ٌشٌی ضجبٖ ضٕب ٘یض ثٍزسدای تٛ سٔٝ سپشدٜ ثٝ »

 

 ٕ٘ش1ٜٔفْٟٛ سشٚدٜ صیش چیست؟  د( 

 دس ـىش آٖ ٌٛدآِ/ وٝ خٖٛ تٛ سا ٔىیذٜ است/ ٞیچ ٌٛداِی چٙیٗ سـیع ٘ذیذٜ ثٛدْ/ دس حضیض ٞٓ ٔیتٛاٖ عضیض ثٛد.
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 2از 1صفحه ی 

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

 دهن ریاضی و تجربی هقطع و رشته:

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

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

 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 
 رسالت سرای دانش واحد متوسطه دوم  دخترانه دبیرستان غیردولتی

 1397 -98سال تحصيلی  دوم نوبتترم  پایاىآزهوى 

 1فارسی نام درس: 

 گیتا ذاکری نام دبیر:

 03/1398 / 13 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان : 



 

 نمره 20جمع بارم : 
 

 

 ٕ٘ش0.5ٜسا ثٙٛیسیذ. « ٘جبشٌٙذْ ٕ٘بی جٛ ـشٚش »ٞـ(ٔفْٟٛ عجبست

 

 ٕ٘ش0.5ٜٚ( دس جّٕٝ صیش، ٘ٛیسٙذٜ ثش وذاْ ٚیظٌی اخاللی تبویذ ٔی وٙذ؟ 

 «اثش ؼٓ ٚ ضبدی پیص ٔشدٔبٖ ثش خٛد پیذا ٔىٗ»
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 ٔعٙبی ِؽبت ٔطخع ضذٜ سا ٘ٛیسیذ.

 ثٛدص ًِٙ وٕیتة(                                         ٘جٛد ٔتذاَٚٔب٘ٙذ أشٚص  اِؿ( 

 ٔب آًٞٙ ثش ایٗ ٌشص ٚ ضٕطیش ٚد(                                        ثذی حبرقدس ٘ٛای طٛطیبٖ ج( 

 اص پی آٖ تب وٙذ خشاة ٔحٙتٚیٗ ثْٛ ٚ(                                    آثٙٛعصٔیٗ آٞٙیٗ ضذ سپٟش ٞـ( 

 ثٛدججّبس خجش دٞٙذٜ اص اٚ ّٔه ح(                 ٔحشاثی وٝ تٛ دس آٖ ٕ٘بص ٌضاسدٜ ای       ـّكص( 

2 

4 
 ٘مص دستٛسی ٚاطٌبٖ ٔطخع ضذٜ سا ثٙٛیسیذ.

 ثٝ آ٘جب سسیذ چٛ وٛچهچطٕٝ ی ة( سا                   دسٚیصٔی داد ٞش  ٞذیٝ ٞباِؿ(

 

2 

 چیست؟« ٔبٞه»ٚ « خٛسجیٙه»دس وّٕبت « ن»٘ٛع  5
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 جّٕٝ ی جذاٌب٘ٝ ثٝ وبس ثجشیذ.ٚاٚ سثط ٚ ٚاٚ عطؿ سا دس دٚ 

 

 

1 
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 دس وذاْ ثیت جٟص ضٕیش غٛست ٌشـتٝ ٚ ٘مص آٖ ضٕیش چیست؟

 ؼجبس ساٍٞزاست وجبست تب حبـظ/ ثٝ یبدٌبس ٘سیٓ غجب ٍ٘ٝ داسد؟اِؿ(

 ة( عطمت سسذ ثٝ ـشیبد ٌش خٛد ثٝ سبٖ حبـظ/ لشآٖ ص ثش ثخٛا٘ی دس چٟبسدٜ سٚایت
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 ٚ اغالح وٙیذ.ؼّطٟبی أالیی سا ثیبثیذ 

ـشاغ ٚ ٚغبَ; غٛست ٚ سیشت; دسٔب٘ذٌی ٚ خضالٖ; طبِع ٚ ثخت; ِعیٕی ٚ پستی; تمشیظ ٚ ستبیص; ٚلبٞت ٚ ثی 

 ضشٔی

1 

 ثیبثیذ.« سیص ثش ٔی وٙذ ٚ ٔیٍفت ای دسیػ/ وآـتبة ٘عٕتٓ ضذ صیش ٔیػ» سٝ آسایٝ دس ثیت 9

 
1 
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سا ثیبثیذ ٚ تٛضیح دٞیذ.) ثٍٛییذ ٔجبص اص چیست یب وٙبیٝ اص دس ثیت صیش، آسایٝ ٞبی جٙبع، ٔجبص، وٙبیٝ ٚ تطخیع 

 چیست ٚ ٘ٛع جٙبع سا تعییٗ وٙیذ.(

 ٔشا ٔبدسْ ٘بْ ٔشي تٛ وشد/ صٔب٘ٝ ٔشا پته تشي تٛ وشد

 

2 
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 .ضعش صیش سا وبُٔ وٙیذ

 .......................................................................اِؿ( ثشٚ ای ٌذای ٔسىیٗ دس خب٘ٝ ی عّی صٖ/ 

 چٛ اسیش تٛست اوٖٙٛ ثٝ اسیش وٗ ٔذاساة(......................................................................../ 

 ............................................/ ................................ٕٞٝ ضت دس ایٗ أیذْ وٝ ٘سیٓ غجحٍبٞیج( 

 ؼٓ دَ ثٝ دٚست ٌفتٗ چٝ خٛش است ضٟشیبسا....................................................................../ 
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 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 .سا اص حبدثٝ ٘جبت دٞذ خٛاست وٝ اص آٖ ّٟٔىٝ خبسج ضٛد ٚ خٛداِؿ(

 دس ٕٞٝ ی وبسٞب حك ٚ عذاِت سا سعبیت وٗ وٝ ٘یبصی ثٝ داٚسی سٚص لیبٔت ٘ذاضتٝ ثبضی ٚ ٍ٘شاٖ آٖ ٘جبضی.ة( 

 ٚلتی ٔی خٛاستیٓ ثشٚیٓ ٔب سا ثب عض ٚ احتشاْ ثٝ ساٜ دسیب ـشستبد.ج( 

ٌض حیّٝ ی حیّٝ ٌشاٖ ثب خٛاستٝ ی خذا چبسٜ ا٘ذیطی ثشادساٖ تٛاٖ ٔمبثّٝ ثب تمذیش خذای ٟٔشثبٖ سا ٘ذاضت. ٞشد( 

 ٕ٘یتٛا٘ذ ثشاثشی وٙذ ٚ ثش آٖ پیشٚص ضٛد.

 حتٕی ٚ لطعی ثٛدٖ ٔشي ثشای ٕٞٝٞـ( 

 سٞبْ ٌشص سٍٙیٗ سا ثبال ثشد ٚ دست ٞش دٚ پّٟٛاٖ خستٝ ضذ.ٚ( 

 است سا ثشٌشدا٘ذ ٚ تؽییش ٔسیش داد.شؾ سٟشاة ٕ٘ت ضذ ثٝ خبطش ٕٞیٗ ٌشداـشیذ دس جًٙ حص( 

  ـشیبد صد وٝ ای ٔشد جٍٙجٛ، ٞٓ سصٔت آٔذٜ ـشاس ٘ىٗ.ح(

2 

 ظبٞش یىسبٖ ٚ ثبطٗ ٔتفبٚتة(                              پیشٚی اص أبْ حسیٗ اِؿ(

غحجت اص ٌٛداَ لتٍّبٜ است وٝ أبْ حسیٗ دس آٖ ثٝ ضٟبدت سسیذ. ضبعش ثٝ دِیُ د(        سعیت/ حبوٓ ظبِٓ          ج( 

 دٚسی اص سیب ٚ ٘فبقٞـ(             آٖ ثضسٌٛاس دس ٌٛداَ، ٌٛداَ سا عضیض ٚ ثضي ٚ سـیع ٔیطٕبسد. سیختٝ ضذٖ خٖٛ

  خٛیطتٗ داسیٚ( 

3 
 لػذد(          ٔبٞشج(        است سشخ ٔبیُ ثٝ سیبٜة(     سایجاِؿ( 

 ٔسّط. اص غفبت خذاستح(              سپیذٜ غجحص(            ا٘ذٜٚٚ(        دسختی ثب چٛة سخت سیبٜٞـ( 

 ة( غفت ٚ لیذ          ٔفعَٛ ٚ ٔتتٕٓاِؿ(  4

 تػؽیش ٚ ضجبٞت 5

 ٔشیٓ ٚ ٔٛ٘ب ثٝ والع آٔذ٘ذ : عطؿ                          ٔٗ ثٝ والع آٔذٜ ٚ دسع دادْ: سثط 6

 ة( ثٝ ـشیبد تٛ سسذ: ٘مص آٖ ٔضبؾ اِیٝ است 7

 ـشاق; خزالٖ; ِئیٕی; ٚلبحت 8

  وٙذٖ وٙبیٝ اص اثشاص ٘بساحتی / تطجیٝ آـتبة ٘عٕت/ ٘عٕت استعبسٜ اص سخٍٙٛیی طٛطی/ ٔیػ استعبسٜ اص سىٛتسیص  9

10 
                    جٙبع اختالـی ٔشي ٚ تشي/ ٔػشاع دْٚ وٙبیٝ اص عبُٔ ٔشي ثٛدٖ/ تطخیع دس ٔػشاع دْٚ/تشي ٔجبص اص سش

 

11 
 سا          ة( ثٝ جض اص عّی وٝ ٌٛیذ ثٝ پسش وٝ لبتُ ٔٗاِؿ( وٝ ٍ٘یٗ پبدضبٞی دٞذ اص وشْ ٌذا 

 ج( ثٝ پیبْ آضٙبیی ثٙٛاصد آضٙبسا                       د( ص ٘ٛای ٔشغ یبحك ثطٙٛ وٝ دس دَ ضت

 امضاء:    گیتا ذاکری نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه تهران منطق اداره ی آموزش و پرورش شهر

 متوسطه دوره دوم سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم کليد

 فارسی دهن ریاضی و تجربینام درس: 

 گيتا ذاکرینام دبير: 

 03/1398/ 13تاریخ اهتحاى: 

 / عصرصبح  08:00ساعت اهتحاى: 

 دقیقه 90هدت اهتحاى: 


