نام درس :نگارش 0

جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

هقطع و رشته :یازدهن انسانی
نام پدر........................................... :
شواره داوطلب............................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

تاریخ امتحان1398/23 / 19 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه متوسطه دوم سرای دانش واحد رسالت

ساعت امتحان 8 : 22 :صبح /عصر

آزهوى پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 1 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

مدت امتحان 92 :دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر :مهرنوش جاللی

یىی اس هثال ّای سیز را اًتخاب وٌیذ ٍ گستزش دّیذ؟
1

1

الف) چزا عالل وٌذ واری  ،وِ تاس آرد پطیواًی
ب) آب در وَسُ ٍ ها تطٌِ لثاى هی گزدین

2

2

ًَضتي سفزًاهِ را هطاتك تا هزاحل ًَضتي هزحلِ تِ هزحلِ تَضیح دّیذ؟
هتي سیز را تخَاًیذ ٍ لسوت ّای خالی را واهل وٌیذ؟
ضْز هصز تز وٌار ًیل ًْادُ است تِ دراسی  ٍ .تسیار وَضه ّا ٍ هٌظزّا ،چٌاى است وِ اگز خَاٌّذ آب تِ ریسواى
اس ًیل تزدارًذ ،اها آب ضْز ّوِ سمایاى آٍرًذ اس ًیل تعضی تِ ضتز ٍ تعضی تِ دٍش  .سثَّا دیذم اس تزًج دهطمی وِ
ّز یه سی هي آب گزفتی ٍ چٌاى تَد وِ پٌذاضتی سریي است یىی هزا حىایت وزد وِ سًی است وِ پٌج ّشار اس آى

3

1

سثَ دارد وِ تِ هشد هی دّذ ّز سثَ هاّی تِ یه درم ٍ چَى تاس سپارًذ تایذ سثَ درست تاس سپارًذ.
(سثَ :وَسُ)
هىاى:
هَضَع ولی ٍ لحظات خاظ:
ًىات جذاب یا عجیة:

1/5

4

ضیَُ ّای خالصِ ًَیسی را تِ صَرت واهل تَضیح دّیذ؟

5

رٍش ّای هعوَل در دستِ تٌذی هطالة ٍ یادداضت تزداری را ًام تثزیذ ٍ تَضیح دّیذ؟

1

حىایت سیز را تخَاًیذ ٍ تِ ستاى سادُ تٌَیسیذ؟
6

یىی را ضٌیذم اس پیزاى هزتی وِ هزیذی را ّوی گفت  :ای پسز چٌذاى وِ تعلك خاطز آدهیشاد تِ رٍسی است اگز تِ

2

رٍسی دُ تَدی  ،تِ همام اس هالیىِ درگذضتی.
7
8
9
10

2

هزاحل گستزش هحتَا تا عٌصز گفتگَ را ًام تثزیذ ٍ تِ صَرت واهل تَضیح دّیذ؟
درن ٍ دریافت خَد را اس تیت سیز در یه تٌذ تٌَیسیذ؟
دٍستاى را تِ گاُ سَد ٍ سیاى

1/5

تتَاى دیذ ٍ آسهَد تَاى

یىی اس خاطزُ اًگیش تزیي سفزّای خَد را اًتخاب وٌیذ ٍ تا رعایت لَاعذ اهالیی ٍ ًطاًِ ّای ًگارضی یه سفزًاهِ

4

تٌَیسیذ؟
اًطایی پیزاهَى یىی اس هَضَعات سیز تٌَیسیذ؟
الف) خالصِ داستاى وثَتز طَق دار

4
ب) هٌاظزُ ای ( گفت ٍ گَ) هیاى والغ ٍ عماب
صفحه ی  1از1

جمع بارم  02 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :نگارش یازدهن انسانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبير :ههرنوش جاللی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه متوسطه دوره دوم سرای دانش واحد رسالت

کليد

سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم سال تحصيلی 97-98

تاریخ اهتحاى1398/03/ 19 :
ساعت اهتحاى 08:00 :صبح /عصر
هدت اهتحاى 90 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

1
2
3

محل مهر یا امضاء مدیر

تزرسی تَسط دتیز
هزحلِ اٍلًَ :ضتي هَضَع

دٍم :تجسن ٍ تارش فىزی

سَم :ساسهاًذّی ٍ طزح اٍلیِ

چْارم :پیص ًَیس

تزرسی تَسط دتیز
الف :خالصِ ًَسی ٍاتستِ تِ هتي

4

ب :خالصِ ًَیسی آساد

5

الفً :وَدار

6

تزرسی تَسط دتیز

7

ب :جذٍل

جً :مطِ هفَْهی(ًوَدار درختی)

اًتخاب هَضَع

تجسن ٍ تارش فىزی

ساسهاًذّی ٍ طزح اٍلیِ

پیص ًَیس

تاستیٌی ٍ گستزش هتي

ًَضتي ًْایی

8

تزرسی تَسط دتیز

9

تزرسی تَسط دتیز
تزرسی تَسط دتیز

10

جمع بارم 02:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :مهرنوش جاللی

امضاء:

