
 

1 

 

 

 

 

 ردیف سَاالت ًوزُ

5/0 ًوزُ ( 10تخص دٍم  ًگارش )    

ًوزُ ( 2تاسضٌاسی )  

 جذٍل سیز را هاًٌذ ًوًَِ کاهل کٌیذ.

 

            

 هزحلۀ پیص اس ًَضتي هزحلۀ ًَضتي هزحلۀ پس اس ًَضتي

 

  ضکل گیزی ٍ گستزش هحتَا 
 

 هزاحل ًَضتي

1 

5/0  جذٍل سیز را هاًٌذ ًوًَِ کاهل کٌیذ. 

 
  ًوَدار ........................... ًقطِ هفَْهی
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 گشیٌِ درست را اًتخاب کٌیذ .

. تزای گستزش هحتَای هتي تایذ تِ دٍ عٌصزِ .................................. ٍ ........................................ تَجِ کزد  

حال ٍ َّا                      ت(فضاساسی ٍ هحیطج(                  ب(ساختار ٍ هحتَا                          هکاى الف(سهاى ٍ  

 تزای هعزفی ٍیژگی ّای یک ضخص ، تِ ٍیژگی ّای .............................. ٍ ................................. اٍ هی پزداسین .

ب(رفتاری ٍ درًٍی                      ج(ظاّزی ٍ رفتاری                      ت(حسی ٍ تیزًٍی                  الف(رٍحی ٍ جسوی       

. در گفت ٍ گَ تِ ضکل ..........................اطالعات را تِ خَاًٌذُ هٌتقل هی کٌین  

ج(هستقین                      ت( پیَستِ ٍ پطت سز ّن     الف(ٍاضح ٍ رٍضي                     ب(غیز هستقین                  

 در ًَضتي سفز ًاهِ تایذ تِ چِ ًکاتی تَجِ کٌین ؟

 الف(هستٌذ تَدى                      ب(دقیق ًَضتي                     ج(عالقۀ ضخصی خَد                     ت(گشیٌۀ الف ٍ ب
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 ضیَُ ّای خالصِ ًَیسی

............................................................ 

« تا ستاى خَد» آساد   

دستِ تٌذی هطالة ٍ یادداضت 

 تزداری

 نگارش                                                                                                                

 1161-906236                06    ریاضی/تجربی/انسانی                                                                                            یازدهم                     
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ًوزُ (2کالثذضکافی ) 2  

خَاستِ ضذُ در هتي سیز را پیذا کٌیذ ٍ تٌَیسیذ . هَارد  

 هتي سیز را تخَاًیذ ٍ هَارد خَاستِ ضذُ را تٌَیسیذ.

ضْز تَستَى یکی اس تشرگ تزیي ضْز ّای آهزیکا است. در تَستَى اس آکَاریَم تشرگ ضْز دیذى کزدین. گَیا یکی اس تشرگ     

تی ، تا رًگ ّا ٍ ضکل ّای هختلف در آى گزدآٍری ضذُ است.اس ّوِ دیذًی تزیي آکَاریَم ّای جْاى است. اًَاع هاّی ّای سیٌ

تز ًوایص دلفیي ّا تَد. دلفیي ّا ، تاسیگزّای عجیثی ّستٌذ. دٍ هزد هأهَر  هزاقثت اس آى ّا تَدًذ ٍ تِ آى ّا غذا هی دادًذ ٍ آى 

ر ّای آى دٍ را اجزا هی کزدًذ.دست هی دادًذ ٍ دست ّا را تِ تاسی ٍا هی داضتٌذ.دلفیي ّا تا َّضوٌذی ًشدیک تِ اًساى ، دستَ

هی سدًذ.ًَاسش ٍ خَردًی دٍ چیشی تَد کِ آى ّا را تِ حزکات دلخَاُ ٍادار هی کزد. هاًٌذ اًسا ى، ّن ًیاس جسوی تَد کِ خَردى 

 تاضذ ٍ ّن ًیاس رٍاًی کِ هحثّت تاضذ.

 هکاى 

 هَضَع 

 

 
 ًکات جذّاب ٍ عجیة

 

4 

ًوزُ( 4اری )ساسُ ّای ًَضت 2  

.تزای آى یک داستاى تساسیذ وَثَل ّای سیز ، یکی را اًتخاب کٌیذ ٍ ضَزبُ الاس هیاى   

چزا عاقل کٌذ کاری کِ تاس آرد پطیواًی  چاُ هکي تْز کسی، اٍّل خَدت، دٍم کسی. -                       -  

آبِ ریختِ ، جوع ضذًی ًیست .  - عجلِ ، کار ضیطاى است . -                                                      
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) کوی ضاخ ٍ تزگ تذّیذ .( حکایت سیز را تِ ستاى سادُ تاسًَیسی کٌیذ. 2  

اٍ را تذٍى تقصیزی تیاسرد . اًَضیزٍاى کیٌِ اٍ را در دل گزفت تا تِ پادضاّی رسیذ . آى  اًَضیزٍاى  را هعلوی تَد. رٍسی هعلن

گاُ اس اٍ پزسیذ : چزا تی سثة تز هي ظلن کزدی ؟ هعلن گفت : چَى اهیذ آى داضتن کِ تعذ اس پذر تِ پادضاّی تزسی ، خَاستن 

! کِ تَ را طعن ظلن تچطاًن تا در ایام سلطٌت تِ ظلن اقذام ًکٌی  
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)فقط هعٌی ًکٌیذ؛در کٌار هعٌی تَضیح دّیذ ٍ تزای ضعز سیز ًوًَِ تیاٍریذ ٍ هثال تشًیذ .(دریافت خَد را اس ضعز سیز تٌَیسیذ. 2  

«خذا آى هلتی را سزٍری داد                  کِ تقذیزش تِ دست خَیص تٌَضت »   
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ًوزُ ( 10آفزیٌص ) 10  

سطز ( 12) حذاکثز ،  یکی را اًتخاب کٌیذ ٍ در هَرد آى هتٌی تٌَیسیذ. اس هیاى هَضَع ّای سیز  

ًوزُ ( 8)رعایت چْارچَب تا تَجِ تِ اًتخاب خَدتاى ٍ هتي تَلیذی )   

نمره (  1ئم نگارشی ) رعایت عال  

نمره ( 1) رعایت امالی درست   

 الف( تز اساس گفت ٍ گَ ، تیي اتز ٍ خَرضیذ هتٌی تٌَیسیذ.

گیش تزیي ٍ تِ یاد هاًذًی تزیي سفز خَد را تٌَیسیذ. ب( ّیجاى اً  
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« حاهذ کاٍیاًی» ٍ هَیذ تاضیذ . هَفّق  جوع ًوزات 20  

 


