ثبعوِ تعبلی
ارزیجْؾت هبُ 1396

عئَاالت اهتحبى زرط فبرعی ( )1عبل اٍل
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی :

ازارُ آهَسػ ٍپزٍرػ هَعیبى

هسّت اهتحبى  70 :زقیقِ
کالط :

الف  :هعٌی ٍ هفَْم ؽعز ًٍثز ( ً5وزُ )
عجبرات ٍ اؽعبر سیز ثِ ًثز رٍاى اةسگززاًی کٌیس .
- 1تب گٌس م ًوبی جَ فزٍػ ًجبؽی ()/25
- 2کِ رّبم را جبم ثبزُ اعت جفت ()/25
- 3کَ چِ پٌساؽت فبحت زلق را ()/5
کِ ثعس اس هي افزٍسز اس هسفي هي ()/5

- 4هپٌسار ایي ؽعلِ  ،افغززُ گززز

ًبهسػ کؾتي چزاغ زریػ ( )/75

- 5زر چزاغ اٍ سز تیػ

- 6ای عزسهیٌی کش ذبکت /ذَؽِ ّبی گٌسم هی رٍیس ٍ /پیبهجزاى ثز هی ذیشًس ()/75
- 7چَ ثگؾبین سعز هَ  ،ؽکي

هبُ ثجیٌس رخ ذَز را ثِ هي ()1

- 8حغزت ًجزم ثِ ذَاة آى هززاة

کأرام زرٍى زؽت ؽت ذفتِ اعت ()1

ة  -قلوزٍی سثبًی ( ً 5وزُ )
 هعٌبی ٍاصگبى هؾرـ ؽسُ را ثٌَیغیس ) 1/5( .- 1هکبری اس هب عی زیٌبر هؽزثی هی ذَاعت .
- 2هب زرحوبم ؽسین  ،زالک ٍ قین زرآهسًس .
- 3کبرّبی هبًسُ را راعت ٍریظ هی کٌٌس .
- 4سهیي آٌّیي ؽس  ،عپْز آثٌَط
- 5عٌبى ٍ عٌبى را پز اس تبة کزز .
- 6اس چِ ای کل  ،ثب کالى آهیرتی
 -2اس هیبى هَارز رٍثزٍ  ،تزکیت ٍففی ٍ تزکیت اضبفی را هؾرـ کٌیس ؟ ( )/5الف – عزٍر آسازگبى

ة -هتٌی ًیلگَى

 -3ایي هقزاع ( ًکتِ گفتی ثب ّوِ عَزا گزاى ) زرثبرُ ی تحَل هعٌبیی کلوِ (عَزاگزاى ) تَضیح زّیس ؟ ( )/25

ؿ1

 -4ثب تَجِ ثِ عجبرات سیز  ،ثِ پزعؼ ّب پبعد زّیس .
ًبگْبى  ،جَاًی را زیس ًبثیٌب کِ ثز ذبک افتبزُ اعت ٍاس زرز ٍتؾٌگی هی ًبلس ٍذسا را هی ذَاًس .
الف – ًقؼ زعتَری ٍاصٍ ّبی هؾرـ ؽسُ را ثٌَیغیس ؟ ()/5
ة -سهبى ًٍَع فعل ( هی ًبلس ) را ثٌَیغیس ؟ ()/5
 -5پغًَس (  -ک ) زر ٍاصُ ی (ذَرجیٌک )زر چِ هعٌبیی ثِ کبر رفتِ اعت ؟ ()/25
 -6هعٌی ٍاصُ ّبی هؾرـ ؽسُ را ثٌَیغیس ؟ ( )/5الف -عؾق ؽَری زر ًْبز هب ًْبز
ً- 7بزرعتی اهالیی را ثیبثیس ٍ افالح کٌیس )/5( .
- 1ثِ ؽقت اًسر آٍرزُ ،تیز ذسًگ

ً -2ؾغت سیز اعت ٍ ثزذَاعت گزز

 - 9عبذتوبى ٍاصگبى را اس ًظز ( عبزُ – هزکت – هؾتق – هؾتق هزکت ) ثٌَیغیس ؟()/5
ة – ًیکسل ........

الف  -ؽکبرچی .........
ح -قلوزٍ ازثی ( ً 3وزُ )

- 1هفَْم کٌبیِ ّبی هؾرـ ؽسُ را ثٌَیغیس )1(.
الف -زر ثز هي چَ ثِ پبیبى ثزز  /اسذجلی عز ثِ گزیثبى ثزز

ة -تبثب ذبک اًظ ًگیزی ،راّی ثِ هزاتت قزة ًساری

- 2زر ایي ثیت ( ثِ ذَى ،گزکؾی ذبک هي  ،زؽوي هي /ثجَؽس گل اًسر گل اس گلؾي هي ) آرایِ ّبی ازثی ( اعتعبرُ ٍ هجبس )
را هؾرـ کٌیس ؟ ()/75
- 3زر اثیبت سیز ضزة الوثل را هؾرـ کٌیس ٍهعٌبی آى را ثٌَیغیس ؟()/75
الف – ثِ پیؼ عپبُ اًسر آهس چَ گزز  /چَ رعس ذزٍؽبى یکی ٍیلِ کزز
ة – ًجبؽی ثظ ایوي ثِ ثبسٍی ذَیؼ  /ذَرز گبٍ ًبزاى  ،سپْلَی ذَیؼ
کبر پبکبى را قیبط اسذَز هگیز/گز چِ ثبؽسزرًجؾتي ؽیزٍؽیز )آرایِ ازثی جٌبط ّوغبى(تبم)رازرثیت هؾرـ کٌیس ؟()/5( 4

ت – حفظ ؽعز ( ً 2نرُ )

( زاًؼ آهَساى عشیش یب ًقطِ چیي ّب را پزکٌیس یب چْبر ثیت ؽعز (ثبس ایي چِ ؽَرػ اعت )را ثٌَیغیس ).

- 1چَ ٌّگبهِءآسهَى تبسُ ؽس

زگزثبرُ ایزاى  ،پز ........ؽس

- 2زگز رُ  ،چٌبى ؽس آؽکبر

کش آى ذیزُ ؽس زیسُء........

- 3ثِ هززی ثِ ًْ ........بزًسرٍی

جْبى ؽس اس ایؾبى پز اس گفت ٍگَ

- 4فلک زر ؽگفتی س......ؽوبعت

هلک  ،آفزیي گَی رسم ؽوبعت

ث – قلوزٍ فکزی ( ً 5وزُ )
- 1زر جولِ ی سیز ًَ ،یغٌسُ ثز کسام ٍیضگی ّبی اذالقی تبکیس هی کٌس ؟ ()/5
الف -اگز ؼن ٍ ؽبزی پیؼ هززهبى  ،ثزذَز پیسا هکي
- 2هعٌب ٍ هفَْم ( اما زر ثیزًگ اعت حزفی ثِ کبرػ ثَز ) را ثِ ًثز رٍاى ثٌَیغیس )/5 (.
- 3زریبفت ذَز اس عزٍزُ ی سیز ثٌَیغیس )/5(.
الف -تَراجٌَة ًبهیسم/ای اًقالة سهیي کِ ثب اًقالة آعوبى ثزیي /پیًَس ذَرزُ ای
-4زر ثیت ( آهس آٍرز پیؼ ذیز فزاس /گفت گَّز ثب گَّز آهس ثبس ) هققَز اس گَّز اٍل ٍ زٍم چیغت؟()/5
- 5هَلَی زرثیت سیز  ،آزهی را اس چِ چیشی ثز حذر هی زارز ؟ () /5
چَى ثغی اثلیظ آزم رٍی ّغت  /پظ ثِ ّز زعتی ًؾبیس زاز زعت
- 6هعيی ٍ هفَْم ثیت سیز ثِ ًثز رٍاى ثٌَیغیس) 1 ( .
ثِ آٍرز ثب اٍ ثغٌسُ ًجَز  /ثپیچیس اسٍ رٍی ٍ ثزگبؽت سٍز
- 7ثِ ًظز ؽوب زر ًجزز ( رعتن ٍ اؽکجَط ) چزا رعتن پیبزُ ثِ ًجزز  ،رٍی آٍرز ؟()/5
- 8زر کسام اس اثیبت سیز ثِ هفَْم ( یگبًِ پزعتی ) تبکیس ؽسُ اعت ؟ ()/5
- 1هي آسازُ اس ذبک آسازگبًن  /گل فجز  ،هی پزٍرز زاهي هي
- 2جش اس جبم تَحیس ّزگش ًٌَؽن  /سًی گز ثِ تیػ عتن گززى هي
 – 9عجبرت ( تبرید  ،هؾیت ثبری تعبلی اعت کِ اس طزیق اًغبى ّب ثِ اًجبم هی رعس ) را هعٌی کٌیس ؟ ()/5

پیبهجز اکزم (ؿ) پزّیشگبر تزیي هززم کغی اعت کِ حق ثگَیس چِ ثِ عَزػ ثبؽس چِ ثِ سیبًؼ .
هَفق ٍ عز عجش ثبؽیس .

