جمهوری اسالمی ایران

ؽ كٌذلی (ؽ داٍطلت):

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

محل مهر یا امضاء مدیر

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

سئوال
ػبعت اهتحبى 8 :كجح

ًبم ٍاحذ آهَصؿی :دثیشػتبى ػشای داًؾ ًَثت اهتحبًی :اٍل

ًبم ٍ ًبمخبًَادگی:

ًبم پذس:

سؿتِ :دّن سیبضی ٍ تجشثی

ٍقت اهتحبى 90 :دقیقِ

ػئَال اهتحبى دسعً :گبسؽ

ًبم دثیش :خبًن سٍحبًیًظاد

ػبل تحلیلی95-96 :

تبسیخ اهتحبى95/10/20 :

1

هشاحل ًَؿتي ًَؿتِ ّبی عیٌی سا ًبم ثجشیذ.
.................................... .1

.................................. .2
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.................................. .3

2

گضاسؽ چِ گًَِ ًَؿتِای اػت ٍ چِ صهبًی آى سا ثِ کبس هیگیشین؟

3

هٌظَس اص عیٌک ًَؿتي چیؼت؟ کبهل تَضیح دّیذ.

4

پشػؾّبی صیش سا ثخَاًیذ ٍ هـخّق کٌیذ اص چِ ؿگشدی (ثبسؽ فکشی ،اگش ًَیؼی ،گُضیي گفتِّب ٍ  )...ثشای طشح آًْاب


1

1

اػتفبدُ ؿذُ اػت؟
-

اگش یک پـِ سا قَست ثذّین ،چِ اتّفبقی هیافتذ؟

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

-

پـِّب ؿت ّب کجب هیخَاثٌذ؟


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

-

چِ ًؼجتی ثیي عقبة ٍ پـِ ٍجَد داسد؛ آًجب کِ ؿبعش گفتِ اػت:

2

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

جبیی کِ عقبة ،پَش ثشیضد اص پـِٔ الغشی چِ خیضد؟
-

5

اگش هي یک پـِ ثَدم چِ گًَِ صًذگی هیکشدم؟

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

عیٌی یب رٌّی ثَدى ًَؿتِ ّبی صیش سا تعییي کٌیذ .ثب رکش اػتذالل .
« در شال ٌای آغازیو دةصحان اشحفاده از نداد جَصیً نی طَد و ىً خَدکار .نداد ةرای جهریو خَش خطّی نياشب جر اشث.
ةً دلیل کُيدی حرکث نداد ،لغزش ٌا ٌم ةً حداقل نی رشد .در ضهو لغزش ٌای ندادی قاةل پاک طدن و اصالح اشث.
اگرچً داىض آنَزان ،ةرای ةً دشث گرفحو خَدکار ،ةی صترىد و ةً خیال خَدطان ،ىَطحو ةا خَدکار ةرایظان لذّت ةخض
اشث؛ انا ةعدٌا کً رفحيد در فٍرشث ةد خط ٌا و ةً اصطالح ،خطّظان خرچيگ قَرةاغً ای طد ،جازه نحَجًّ نی طَىد کً ایو
ٌَس ةچّگاىً کار دشحظان داده اشث و نجتَرىد ٌهً جا ةا ىَطحً ٌایظان ةچرخيد و آن را گزارش کييد!»
ًَع .................................. :

دلیل....................................................................................... :

2

«ٌهیو کً نداد را دید ،آٌی کظید و گفث« :عجب ،چً کالٌی! نعلَم ىیصث چً کصی و ةا چً ىیّحی ایو کاله را ةر شرش
گذاطحً؛ انّا ٌر چً ةاطد ،ةد ىیصث .ىیم ایو کاله فلزّی و ىیم آن الشحیکی اشث .الةد فلز را ةرای ایو گذاطحً اىد کً پایًٔ نياشتی
ةرای ىگً داطحو ىیهًٔ الشحیکی ةاطد و التحًّ شرِ نداد را ةً خَةی در حتس و زىدان خَد ىگً دارد .ىیهًٔ الشحیکی آن ٌم طاید ةرای
ایو اشث کً ةحَاىيد ةیظحر در آن ةاد کييد و شر اىجام نداد را ةر ةاد ةيظاىيد».
ًَع .................................. :

6

دلیل....................................................................................... :

ثب تَجِّ ثِ ٌّجبس استجبط هعٌبیی ٍاطگبى دس ّش کذام اص هَاسد «الف ٍ ة» گضیٌِ هٌبػت سا اًتخبة ًوبییذ.
الف)
 .2پس از جحهّل رىج فراوان ةً خاىًٔ ةاقی طحافث.
 .1پس از جحهّل رىج فراوان ةً شرای ةاقی طحافث.
ة)
 .1شراىجام پس از جصث و جَی ةصیار ،خاىًٔ نياشتی پیدا کرد .2 .شراىجام پس از جصث و جَی ةصیار ،شرای نياشتی پیدا کرد.

صفحه …1… :از … …2پبسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود ،نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد .

پبسخنبمه سفیذ داده شود .

1

الف) ٍاطگبى ًبهٌبػت جولِ صیش سا پیذا کٌیذ(.حذاقل دٍ هَسد)

7

ة) ػپغ جولِ سا ثِ هٌبػتتشیي ؿکل ثبصًَیؼی کٌیذ.


« اشحرشی کً در زنان ریزش قطرهٌای ةاران ةر زنیو ةً نو وارد نی طَد ،ةصیار زیتاشث».
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ٍاطگبى ًبهٌبػت.................................. ، ............................... :
ثبص ًَیؼی جولِ. ................................................................................................................ :

8

حکبیت صیش سا ثخَاًیذ ٍ آى سا ثِ صثبى ػبدُ ثبصًَیؼی کٌیذ.
«یکی را از حکها طيیدم کً نی گفثٌ :رگز کصی ةً جٍل خَیض اقرار ىکرده اشث؛ نگر آن کس کهً چهَن دیگهری در شهخو
ةاطدٌ ،هچيان ىاجهام گفحً ،شخو آغاز کيد.
نیهههههههههاور شخو در نیان شخو
شخو را شر اشث ای خردنيد و ةُو
خداوىد جدةیههههههر و فرٌيگ و ٌَش

9

ىگَیهههههههههد شخو جا ىتیيد خهَش ».

2

یکی اص هَضَعبت صیش سا اًتخبة کٌیذ ٍ دسثبسُ آى ثٌَیؼیذ.
 -کویرِ زیبایی ها

 -یلدای چشمانت

 -خیلی دور خیلی نزدیک

8

صفحه …2… :از ……2

جمع کل

موفق ببشیذ

نمره ورقه (به عدد) :

به حروف:

نمره تجدیدنظر به عدد:

به حروف:

نام /نامخانوادگی دبیر:

تاریخ  /امضاء :

نام /نامخانوادگی دبیر:

تاریخ  /امضاء :

02

جمهوری اسالمی ایران

محل مهر یا امضاء مدیر

راهنمبی تصحیح

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

ویژه دبیران

ساٌّوبی تلحیح دسعً :گبسؽ
ًَثت اهتحبًی :اٍل

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران
ًبم ٍاحذ آهَصؿی :دثیشػتبى غیشدٍلتی دختشاًِ ػشای داًؾ
ًبم دثیش :خبًن سٍحبًیًظاد

سؿتِ :دّن تجشثی ٍ سیبضی

تبسیخ اهتحبى95/10/20 :

ػبل تحلیلی95 - 96 :

سدیف

ػبعت اهتحبى 8 :كجح

تعذاد ثشگ ساٌّوبی تلحیح 1 :ثشگ

ثبسم

پبػخ ػَاالت
 .2جذا کشدى پشػؾ ّبی عیٌی

1

 .1پشػیذى ػؤال ّبی سًذم

2

گضاسؽ ًَؿتِ ای اػت کِ ّذف آى دادى اطالعبت عیٌی هی ثبؿذ دس ثبسُ ی یک هَضَع خبف ٍ آى سا صهبًی ثِ کبس هی
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 .3طجقِ ثٌذی ٍ گضیٌؾ ػؤاالت (اص کل ثِ جضء)

1

گیشین کِ ًیبص ثِ دادى اطالعبت ثِ كَست کَتبُ ٍ گَیب داؿتِ ثبؿین.
3

هٌظَس ًَع ًگبُ ًَیؼٌذُ ثِ هَضَع اػت .اص ّش صٍایِ کِ ثِ هَضَع ثٌگشین ًَؿتِ هب ثِ ّوبى سًگ دس هی آیذ .هثال اگش

1

عیٌی ثٌگشین ًَؿتِ عیٌی ٍ اگش رٌّی ثٌگشین ًَؿتِ رٌّی هی ؿَد.
4

-

اگش یک پـِ سا قَست ثذّین ،چِ اتّفبقی هی افتذ؟

اگش ًَیؼی

-

پـِ ّب ؿت ّب کجب هی خَاثٌذ؟

ثبسؽ فکشی

-

چِ ًؼجتی ثیي عقبة ٍ پـِ ٍجَد داسد؛ آًجب کِ ؿبعش گفتِ اػت:

گضیي گفتِ ّب

2

جبیی کِ عقبة ،پَش ثشیضد اص پـِٔ الغشی چِ خیضد؟
5

اگش هي یک پـِ ثَدم چِ گًَِ صًذگی هی کشدم؟

اگشًَیؼی

 .1نوع  :عیٌی
دلیلٍ :یظگی ًَؿتِ عیٌی ایي اػت کِ اص هحؼَػبت فشاتش ًوی سٍد ٍ دس قبلت هحؼَػبت ٍ حَاع ظبّشی اػت
2

 .2نوع  :رٌّی
دلیلٍ :یظگی ًَؿتِ رٌّی ایي اػت کِ ٍاسد فضبی رّي ثـَین ٍ اص هحذٍدُ حَاع ظبّش فشاتش سٍین آسایِ ٍ خالقیت دس ًَؿتِ ّبی
رٌّی ٍجَد داسد.
6

الف) گضیٌِ یک
ة) گضیٌِ یک

7

ٍاطگبى ًب هٌبػت :اػتشع ،ثِ هي یب ثش صهیي
ثبص ًَیؼی جولِ :احؼبػی کِ ٌّگبم سیضؽ قطشُ ّبی ثبساى داسم ثؼیبس صیجبػت.

8

« یکی اص داًـوٌذاى هـَْس هی گفتّ :یچ ًبداًی ثِ ثی خشدی اؽ اعتشاف ًوی کٌذ هگش کؼی کِ ٍقتی ؿخلی دس حابل كاحجت
کشدى اػت ٍ كجحتؾ توبم ًـذُ ٍاسد ػخي اٍ هی ؿَد ٍ گفتِ اٍ سا ًبقق هی گزاسد.
ای ؿخق ثبخشد ٍ داًب ػخي اثتذا ٍ اًتْبیی داسد ثگزاس ایي اثتذا ٍ اًتْب ػپشی ؿَد ٍ هیبى ػخي دیگشاى كحجت ًکاي .کؼای کاِ

2

كبحت ؿعَس ثبؿذ ،تب دیگشاى سا ػبکت ًجیٌذ ؿشٍع ثِ حشف صدى ًوی کٌذ».
9

ثب ًظش هلحّح هحتشم (خَؽ فشجبهی ٍ خَؽ آغبصی ٍ اًؼجبم هتي ٍ اهالی ٍاطگبى ٍ سعبیت عالئن ًگبسؿی هَسد تَجِّ اػت).

موفق ببشیذ

صفحه …1… :از ……1

8

جمع کل
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