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نام دبیر :مونا مصیبی

سؤاالت
جوالت غحیح یا غلط ضا هطرع کٌیس.
الفً .ظطیِ زض غَضت تاییس تِ فطضیِ تثسیل هی ضَز.

1

ب.هػاحثِ تسٍى ًظام تط تط پطسص ًاهِ تطجیح زاضز.

1

ج.ػالٍُ تط ٍیژگی ّای حسی تَجِ تِ ضست اظ ًَع پطزاظش افطاز تاثیط هی پطزاظز.
ز .زض پسیسُ ًَک ظتاًی پاسد سَال ضا هی زاًین اها ًوی تَاًین تگَیین چَى زض هطحلِ تاظیاتی هطکل زاضین.
جاّای ذالی ضا تا ػثاضت هٌاسة پط کٌیس.
الف.تؼطیف ػولیاتی تاػث سَْلت  ....................................هی ضَز.
بّ .طچِ اظ ضٌاذت پایِ تِ سوت ضٌاذت ػالی پیص هی ضٍین ػول  ..........................پیچیسُ تط هی ضَز.
2

ج .اتتسایی تطیي ٍ ضاذع تطیي جٌثِ ضضس  .......................................است.

2

ز .تِ تغیطاتی کِ جعءی اظ ػالئن ضضس ٍ قاتل ضٍیت اًس ....................هی گَیٌس .هثل ...........
ُ.ازضاک یک ضکل تحت تاثیط  .......................است.
ی .تْتطیي ظهاى هطٍض هطالة  .....................است.
ٍ ....................... .یکی اظ زٍ زستِ ذطاّای حافظِ است .
گعیٌِ هٌاسة ضا اًتراب کٌیس.
-

تِ تطتیة ّطیک اظ هَاضز ظیط تِ کسام جٌثِ ضضس زض زٍضُ کَزکی اضاضُ زاضز.

الف .تَاًایی ّای ظتاًی کَزک
ب.تاظی کَزک زض کٌاض یکسیگط یا تاظی اًفطازی
3

ج.آى زستِ اظ قَاًیي ٍ هقطضاتی کِ تؼییي هی کٌس اًساى زض ضاتطِ تا زیگطاى چگًَِ تایس ضفتاض کٌس
 -1ضضس ضٌاذتی/ضضس اجتواػی/ضضس اذالقی
 -2ضضس اجتواػی/ضضس ضٌاذتی /ضضس اذالقی
-3ضضس اذالقی/ضضس جسواًی/ضضس ضٌاذتی
 -4ضضس اجتواػی /ضضس جسواًی/ضضس ضٌاذتی
صفحه ی  1از 4

1

اغطالحات ظیط ضا تؼطیف کٌیس.
الف -ػلن ضٍاى ضٌاسی

ب -ضسص یا پرتگی
3

4

ج -ذَگیطی

تِ سَاالت ظیط پاسد کَتاُ زّیس.
الف.هٌاتغ اًسیطوٌساى اسالهی تطای کسة ضٌاذت چیست ؟

ب .ضٍاى ضٌاساى ضضس ٍیژگی ّای افطاز ٍ تغییطاتی کِ زضطَل زٍضُ ظًسگی زض افطاز ضخ هی زٌّس ضا هؼلَل زٍ زستِ
اظ ػَاهل هی زاًٌس .ایي زٍ زستِ کسام اًس ؟

ج .ضضس اًساى اظ چِ ظهاًی ضطٍع هی ضَز.؟
4

5
ز .هثٌای استسالل زض زٍضاى کَزکی چیست ؟

ًَُ .جَاًاى زض پیص تیٌی یک هَقؼیت اظ چِ چیع تْطُ هی گیطًس؟

ی .اگط اضائِ پیطیي هحطک زضیافت تؼسی ضا آساى کٌس .تا کسام پسیسُ سطٍ کاض زاضین ؟

صفحه ی  2از 4

ٍ.پیسا کطزى هحطک ّسف تاتغ چیست ؟

ى .هٌظَض اظ توایع ترطی چیست ؟

تِ سَاالت ظیط پاسد کاهل زّیس.
الف .اّساف ػلن ضٍاى ضٌاسی ( تِ طَض کلی ػلن) ضا ًام تثطیس )1(.

ب . .ػَاهل هاًغ توطکع ضاًام تطزُ ٍ تَضیح زّیس)1/5( .

9

6

ج .ضٍاى ضٌاساى پیطٍ هکتة گطتالت چِ اػتقازی زاضتٌس ؟اغَل هکتة گطتالت ضا ًام تثطیس)1/5( .

صفحه ی  3از 4

ز.حافظِ تا تَجِ تِ ًَع اطالػات تِ چٌس زستِ تقسین هی ضَز آًطا تَضیح زّیس)1( .

ُ.کاضکطزّای حافظِ کاضی ضا تَضیح زّیس)1/5( .

ی .آظهایص اتیٌگَْس زض اضتثاط تا کسام ػاهل فطاهَضی است ؟آى ضا تَضیح زّیس ()1

ٍ .ضٍش ّای تْساظی حافظِ ضاًام تثطیس)1/5( .

صفحه ی  4از 4
جمع بارم  20 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :رواى شناسی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبير :هونا هصيبی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد دوره دومرسالت

کليد

سؤاالت پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 97-98

تاریخ اهتحاى1397/10 / 10 :
ساعت اهتحاى 8 :صبح /عصر
هدت اهتحاى 90 :دقیقه

ردی

راهنمای تصحیح

ف
1

محل مهر یا امضاء مدیر

ؽ/ؽ/ظ/ظ
الف.اًساظُ گیطی
ب.پطزاظش
ج.ضضس جسواًی حطکتی

2

ز.تغیطات اٍلیِ.ضٍیص هَی غَضت
ُ.ظهیٌِ ٍ ضکل
ٍ.چٌس ساػت پس اظ یازگیطی
ی.حصف کطزى/اضافِ کطزى

3

الف
ػلن ضٍاًطٌاسی :ػلن هطالؼِ ضفتاض ٍ فطآیٌس ّای شٌّی (ضٌاذت)

4

ضسص  :آهازگی ظیستی کِ زاضای تطًاهِ ضضس طثیؼی ٍ هٌظوی است
ذَگیطی :ػازت کطزى تِ هحطک ذاغی تِ ًحَی کِ کوتط ٍ کوتط تِ آى هی پطزاظین
الف.
ب.هحیط ٍ ٍضاثت
ج.اًؼقاز ًطفِ

5

زٍ.اقؼیت ّای هلوَس تیطًٍی
ُ.تفکط احتوال گطا
ی.آهازُ ساظی
ٍ.تاتغ تؼساز ػَاهل اًحطافی ٍ ٍیژگی ّای هٌحػط تِ فطز آى ّسف است.
ى.تطجستِ کطزى تفاٍت ّای زٍ هفَْم تِ لحاظ ظاّطی ٍ هؼٌایی
الف .تَغیف.تثییي.پیص تیٌی ٍ کٌتطل
ب.یکٌَاذتی ٍ ثثات ًسثی/آضٌایی ًسثی تا هحطک ٍقتی هَضَع هَضز تَجِ تِ غَضت یکٌَاذت اضائِ ضَز فطز اتؼاز
جسیس آى ضا زض ًوی یاتس.
ج .کل ّویطِ اظ اجعا تعضگتط است/اغل ضکل ٍ ظهیٌِ /هطاتْت/هجاٍضت/پیَستگی/تقاضب

6

ز .ضٍیسازی ٍ هؼٌایی
ُ.کوک ذَتی تطای تفکط .شذیطُ ساظی کَتاُ هست/اطالػات تط اساس هیعاى استفازُ زض هست ظهاى کَتاُ تِ ذاطط
سپطزُ هی ضَز.
ی.گصضت ظهاىّ/ط چِ اظ ظهاى یازگیطی هی گصضز سطػت فطاهَضی کاّص هی یاتس
ٍ.یص ذَاًی/سَال کطزى/ذَاًسى/تِ ذَز پس زازى /آظهَى

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :مونا مصیبی

امضاء:

