
 

 

 

 ًوزُ ( 5الف: هؼٌی شؼز ٍ ًثز ) 

 ٘یست.تٛ، آٖ تّٙذتشیٗ ٞشٔی وٝ فشعٖٛ تخیُ ٔی تٛا٘ذ ساخت ٚ ٞیچ ستاسٜ ٘یست وٝ ٚاْ داس ٍ٘اٜ تٛ  -1

 دس تذایت تٙذ ٚ چاٜ تٛد، دس ٟ٘ایت تخت ٚ ٌاٜ تٛد.تٝ اَٚ تیٓ ٚ ٞالوت تٛد ٚ تٝ آخش عض ٚ ّٔه -2

 ٞش تیش وٝ دس ویص است، ٌش تش دَ سیص آیذ / ٔا ٘یض یىی تاضیٓ اص جّٕٝ ی لشتاٖ ٞا -3

 یذآٌفتٓ وٝ ٘ٛش ِعّت ٔاسا تٝ آسصٚ وطت/ ٌفتا تٛ تٙذٌی وٗ وٛ تٙذٜ پشٚس  -4

 ٍ٘شفت وٝ آیا دس ایٗ حمٝ چٝ سش است؟ ٘صآ دایسٛ -5

 ٛست اص اٚ چیضی ٔی طّثیذ؛ تٕأیت خٛد ٔی خٛاست.صصاد اص واس تاصٕ٘ا٘ذ. -6

 ٔا تٝ ٌٛضٝ ای تاص ضذیٓ ٚ ٔىاسی اص ٔا سی دیٙاس ٔغشتی خٛاست. -7

 حسٛداٖ تًٙ ٘ظش ٚ عٙٛداٖ تذٌٟش ٚی سا تٝ ٔی ٚ ٔعطٛق ٚ ِٟٛ ٚ ِعة وطیذ٘ذ. -8

 ٓ تیص اص آ٘ی / یمیٗ دا٘ٓ وٝ تی ضه جاٖ جا٘یآٖ ٚصفی وٝ ٌٛی ٞش- 9    

 ٞشوٝ تٝ ٘اْ فشیفتٝ ضٛد، تٝ ٘اٖ ا٘ذس ٔا٘ذ ٚ ٞشوٝ تٝ ٘اٖ خیا٘ت وٙذ، تٝ جأٝ ا٘ذس ٔا٘ذ.-10      

 

 ًوزُ ( 5/5ب: للوزٍ ستاًی ) 

 ( 1هؼاًی ٍاصُ ّای هشخص شذُ را تٌَیغیذ. )  -1

 دیذی وٝ چٖٛ سشآٔذ؟                   عطشت اِف: ٌفتٓ صٔاٖ

 حیٛاٖ سٚاٖ ضذ. ٚلة ب: دست ٔعّٓ اص

 ؟ٕٞسشی ج: ویست وٙذ تا چٛ ٔٙی

 وٛدوا٘ٝ تچٍىاٖ یتیٓ. ٟٕیضت: ٚ صیش ٔ

 ( 1در گزٍُ کلوالت سیز، ًادرعت ّای اهالیی را تیاتیذ ٍ اصالح کٌیذ. )  -2

ٚغاس ٚ طٕا٘یٙٝ  –ٔشفح ٚ آسٛدٜ  –تطٛیص ٚ تالطٓ  –ٚ جعثٝ  حمٝ –عضْ ٚ لصذ  –داد ٚ دحص  –)) پای افضاس ٚصّٝ داس 

 پالس ٚ ٌّیٓ  ٔمصٛد ٚ عشض (( –طّة ٞیضْ  –سلعٝ ٚ ٘أٝ  –لاسب ٚ ٔیاٖ دٚ وتف  –

 دانش آموز عزیز شما می توانیذ پاسخنامه امتحان را  دو ساعت پس از پایان امتحان در پورتال مذرسه مالحظه نمائیذ.
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در تیت سیز ، کذام ٍاصُ هؼٌای گذشتِ خَر را اس دعت دادُ ٍ هؼٌایی جذیذ گزفتِ اعت؟ -3

 ( 5/0هؼٌای جذیذ ٍ لذین آى ٍاصُ را تٌَیغیذ. ) 

 )) تخّص جایی سسیذٜ واٚ ٍ٘زاسد / ضٛخ تٝ ٌشٔاتٝ تاٖ ٚ ٔٛی تٝ حجاْ ) حجأت واس (

 (0/ 5ًَع )) ٍاٍ ((ّای  تِ کار رفتِ در تیت سیز را هشخص کٌیذ. ) -4

 شب ٚ ٔی ٌٛ ٚ ساص دٞش وٕتش جٛ/ وٝ وس ٍ٘طٛد ٚ ٍ٘طایذ تٝ حىٕت ایٗ ٔعٕا سا ((ط)) حذیج اص ٔ

اتیات سیز، جْش ضویز دیذُ هی شَد؟ ًمش دعتَری ضویز در آى تیت در کذام یک اس  -5

 (0/ 5چیغت؟ ) 

 اِف: عجة داسی اس تاس حىٕص تشْ / وٝ دایٓ تٝ احساٖ ٚ ِطفص تشْ

 ب: ٔٗ ص دست تٛ خٛیطتٗ تىطٓ/ تا تٛ دستٓ تٝ خٖٛ ٘یاالیی

 تا تَجِ تِ دٍ جولِ سیز، تِ عَاالت هطزح شذُ پاعخ دّیذ. -6

 لذٔت لصٝ ٚلصٝ ٌٛیی تٝ لذٔت پیذایص صتاٖ ٚ ٌٛیایی ا٘ساٖ است.جّٕٝ اَٚ:  

اٖ ٚ عٛأُ ٘ا ضٙاختٝ پیشأٖٛ آٖ ٟجّٕٝ دْٚ: لصٝ، ٕٞٛاسٜ ٔٙعىس وٙٙذٜ دیذٌاٜ ا٘ساٖ دستاسٜ ی ج

 .است

 ( 5/0الف: ّغتِ ی دٍهیي گزٍُ اعوی جولِ اٍل ٍ اٍلیي گزٍُ اعوی جولِ دٍم را تیاتیذ.) 

 ( 25/0)  اعوی جوالت فَق، یک ٍاصُ ی هشتك هزکة اعت؟ب: ّغتِ ی کذام گزٍُ 

 ( 5/0ج: ًمش  دعتَری )) لصِ (( در جوالت فَق چیغت؟ ) 

 ( 5/0تفاٍت )) الف (( در کلوات هشخص شذُ در تیت سیز چیغت؟ )  -7

 )) ٌفتٓ غٓ تٛ داسْ ٌفتا غٕت سشایذ(( )) ٌفتٓ خٛضا ٞٛای وض تاد خّذ خیضد ((

)) خذای تثاسن ٚ تعاِی، ٕٞٝ تٙذٌاٖ خٛد سا اص عزاب  ی گشارُ ی ػثارتصَرت اهزٍسی ّغتِ -8

 ( 25/0))  چیغت؟دیٗ فشج دٞاد (( 

 ًوزُ ( 5/3ج: للوزٍ ادتی ) 

 (5/0تا تَجِ تِ شؼز ًیوا، چشوِ ًواد چِ کغاًی اعت؟ )  -1



کذام  )) تٝ صتاٖ، دیٍش ٍٔٛ ٚ تٝ دَ دیٍش ٔذاس، تا ٌٙذْ ٕ٘ای جٛ فشٚش ٘ثاضی ((،در ػثارت  -2

 ( 5/0ٍیضگی ادتی ًَشتِ را سیثاتز کزدُ اعت؟ )

  ( 25/0چیغت؟ )  )) خثش داس ضذٖ ضست ((هفَْم کٌایی ػثارت  -3

 )) دس پیچ ٚ تاب عشفا٘ی اسّیٕی آدْ چٝ واسٜ تٛد؟ًَع پزعش تِ کار رفتِ در ػثارت  -4

 ( 25/0((چیغت؟ ) 

 ( 5/0تارستزیي آرایِ ادتی تِ کار رفتِ در لطؼِ ی سیز چیغت؟  )  -5

 )) ٍٔش اص وذاْ تادٜ ی ٟٔش ٔست تٛدی/ وٝ تا تاصیا٘ٝ ٞطتاد صخٓ/ تش خٛد حذ صدی؟((

ظ آهیشی/ کٌایِ/ ایْام/ عجغ / جٌاط ٍ تشثیِ (( تِ تزتیة در کذام حآرایِ ّای ادتی ))  -6

 (( 5/1یک اس ػثارات سیز هشَْد اعت؟ ) 

 اٜ ٔعأّت حك تیافتاِف: ٞشوس وٝ سٚی ٔعأّت تا خّك تتافت، د٘یا ٚ آخشت دس س

 ب: ضعش سپیذ ٔٗ سٚسیاٜ ٔا٘ذ/ وٝ دس فضای تٛ/ تٝ تی ٚص٘ی افتاد

 ج: ٞش خسی اص سً٘ ٌفتاسی تذیٗ سٜ وی سسذ/ دسد تایذ پشدٜ سٛص ٚ ٔشد تایذ ٌاْ صٖ

 یی پذیذاس /حمیمت پشدٜ تشداسی ص سخساسآت: چٛ دس ٚلت تٟاس 

 تٛد٘ذ.وٛسٜ ای تاصٜ خأٛش ضذٜ.ي، داغ داغ تٛد أا چطٓ ٞا سا تستٝ شث: آٖ سش ت

 ٕ٘شٜ داسد ( 5/0) ٞش ٔٛسد  ٕ٘شٜ ( 4ت: لّٕشٚ فىشی ) 

)) تا صذایی وٝ تٝ لَٛ ٔعشٚف اص تٝ چاٜ دس ٔی آٔذ  هفَْم کذام یک اس دٍ تیت سیز ، تا ػثارت -1

 تا صٞش خٙذی ٌفت: داد ٘ضٖ، ٔٗ ٌٛش استٕاع ٘ذاسْ. ِٕٗ تمَٛ؟؟(( 

 ٌٛش دَ/ ٚلتی سسیذ وٝ ٌٛش طثیعت تیاٖ وٙیاِف: رٚق سٕاع ٔجّس ا٘ست تٝ 

 ب: حاَ چٌٛاٖ چٖٛ ٕ٘ی دا٘ذ وٝ چیست؟ / ای ٘صیحت ٌٛ، تٝ تشن ٌٛی، ٌٛ

)) ایٗ سً أیٗ ٔٗ تٛد تش ایٗ ٌٛسفٙذاٖ ٚ ٞیچ ٌشي اص تیٓ اٚ ٌشد ارتثاط هؼٌایی  ػثارت  -2

جت؟ / وٝ سعة اٚ تٝ ٔٙجٙیك چٝ حا )) دیاس دضٕٗ ٚی ساتا تیت  ٌٛسفٙذاٖ ٔٗ ٘یاسستی ٌطت.((

 تَضیح دّیذ.  ٔتضِضَ وٙذ تشٚج حصیٗ ) استٛاس ( سا((

(( کذام )) ٚصیش ٔاسا تٝ ٘ضدیه خٛیص تاصٌشفت ٚ اَٚ ضعثاٖ تا ٘یٕٝ سٔضاٖ آٖ جا تٛدیٓ ػثارت -3

 خصلت ٍسیز را تیاى هی کٌذ.؟



 چیغت؟ )) ٘یىٛ خٛ تٟتش ٞضاس تاس اص ٘یىٛ سٚ ((هٌظَر شاػز اس ػثارت  -4

 چیغت؟ )) تا چطٕا٘ی یتیٓ ٘ذیذ٘ت ((هٌظَر شاػز اس ػثارت  -5

ػاشك ،  (()) ٌفتٓ دَ سحیٕت وی عضْ صّح داسد/ ٌفتا ٍٔٛی تا وس تا ٚلت آٖ دسآیذدر تیت  -6

 هؼشَق را تِ چِ چیشی تَصیِ هی کٌذ؟

 چیغت؟ش تٝ ضٟش ٘یأذٜ تٛد، ٘یٕا ٘طذٜ تٛد(( ٌ)) اهٌظَر اس ػثارت  -7

 هٌظَر اس خٌذاى تَدى گل چیغت؟)) ٌُ اص ضٛق تٛ خٙذاٖ دس تٟاس است((، در هصزاع  -8

 ًوزُ ( 2ٍ: حفظ شؼز ) 

 ٚلتی دَ سٛدایی ٔی سفت تٝ تستاٖ ٞا             .......................................... -1

 ٌٝ ٘عشٜ صدی .............، ٌٝ جأٝ دسیذی.................. -2

 تا یاد تٛ افتادْ اص یاد تشفت آٖ ٞا                                                             

 .......................................      وٛتٝ ٘ظشی تاضذ سفتٗ تٝ ٌّستاٖ ٞا -3

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


