به نام خذاونذ جاى وخرد
پایه  :یازدهن
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نام و نام خانوادگی  ..................................... :نام هنطقه:بهبهاى نام دبیرستاى :غیر دولتی نخبگاى سرای دانش
هذت اهتحاى :
ردیف

 90تاریخ اهتحاى 98/2/21 :
نام و نام خانوادگی دبیر و اهضا :

صفحه 1 :

ساعت  8:صبح

نوره به عذد.......................نوره به حروف..................

بارم

تاسیخ ادتیات (ً2وشُ)
1

ٍی تا تِ ًاستشدى هضوَى ّای اتذاػی كشاٍاى خالم الوؼاًی ثاًی لوة گشكت .
القً-لین ًاضاًی

2

0/25

ب -تیذل دّلَی
0/5

جاّای خالی سا تا ًلوات هٌاسة پشًٌیذ .
الق.................. -اص ضاػشاى هشى دّن  ،دس سشٍدى ضؼش هزّثی هؼشٍف ٍ تشًیة تٌذ ػاضَسایی اٍ صتاًضد است .
ب .........................-تأثیشگزاستشیي ضؼشای هشى دّن است ًِ ضؼشش اص ًظش دهت ٍ ظشاكت ٍ سهت هؼاًی
هطَْس است .

3

چِ ػَاهلی سثة سٍی آٍسدى ضاػشاى ایشاًی تِ دستاسّای ٌّذ ضذ ؟ (3هَسد)

0/75

4

ًذام گضیٌِ ًادسست است ؟

0/5

الق-تیذل دّلَی سا تِ سثة سشٍدى ؿضل ّای خیال اًگیض ٍ تِ ًاس تشدى هضوَى ّای تذیغ ٍ گاُ دٍس اص رّي
هی ضٌاسین .
ب-ضؼش ٍحطی حذٍاسط سثي ػشاهی ٍ دٍسُ ی تؼذ یؼٌی سثي ٌّذی است .
ج-كوش اهتصادی دس دٍسُ ی صلَی ٍ ٍیشاًی ضْشّای ایشاى ٍ تی سًٍوی تجاست ٍ ًسة ٍ ًاس سثة ضذ ًِ
ّشًس تِ اًذاصُ ی تَاى خَد تِ اهَس كشٌّگی اص جولِ ادتیات تپشداصد .
د-كضالی ٌّذ اص تألیق ًتاب ٍ سشٍدى ضؼش تِ صتاى كاسسی ٍ تْادادى تِ كشٌّگ آى استوثال هی ًشدًذ .
سثي ضٌاسی (ً2وشُ)
5

0/5

جاّای خالی سا تا تَجِ تِ سثي ٌّذی پش ًٌیذ ّ( .شًذام یي هَسد)
الق ) صتاًی
ب) ادتی

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

6

ٍیظگی ّای ؿضل دس سثي ٌّذی سا تٌَیسیذ 3( .هَسد)

0/75

7

ًَع ًثش آثاس صیش سا تیاى ًٌیذ .

0/75

الق-ػیاس داًص

ب-حثیة السیش

ج-جاهغ ػثاسی
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پایه  :یازدهن

نام و نام خانوادگی  ..................................... :نام هنطقه :بهبهاى
هذّت اهتحاى  90 0:دقیقه

تاریخ اهتحاى 98 /2/21 :

نام دبیرستاى :غیر دولتی نخبگاى سرای دانش

ساعت  8 :صبح

صفحه 2 :
ردیف

بارم

نام و نام خانوادگی دبیر و اهضا :
هَسیوی ضؼش (ً6وشُ)

8

تا خَاًص دسست اتیات هشص پایِ ّای آٍایی آى سا هطخص ًٌیذ ٍ ّشپایِ سا دس خاًِ ی خَد هشاس دّیذ .
هي اهطة آهذستن ٍام تگزاسم

9

حساتت سا ًٌاس جام تگزاسم

0/5

ًام ٍصى هؼادل ّجاّای صیش سا تٌَیسیذ .
الق- u - - )……………(-

10

1/5

ب- - u u )…………….(-

تیت صیش سا هتٌاسة تا پایِ ّای آٍایی تلٌیي ًٌیذ سپس ٍصى ٍاطُ ٍ خَضِ ّای ّجایی ّشیي سا دس خاًِ ّا

2

جای دّیذ .
گش توٌای تَ اص خاطش ًاضاد سٍد
11

داؽ ػطن تَ گلی ًیست ًِ اص یاد سٍد

ًذام تیت داسای ًظن ّوساى دٍ لختی است ؟ ٍصى ٍاطُ ی آى سا تٌَیسیذ  ( .تا رًش دٍ دلیل)
الق-ای صثح ضة ًطیٌاى جاًن تِ طاهت آهذ
ب-تگلتا دل ص هْشش ًی ًٌی پاى

1

اص تس ًِ دیش هاًذی چَى ضام سٍصُ داساى
تگلت آًگِ ًِ تاضن خلتِ دس خاى

سثي ضٌاسی (ً2وشُ)
12

آسایص پایِ ّا دس اٍصاى ّوساى تي پایِ ای ٍ دٍ لختی سا ًطاى دّیذ .

0/5

13

ًذام یي اص تیت ّا ّن ٍصى ّستٌذ ؟

0/5

الق-دسٍدی چَ ًَس دل پاسسایاى

تذاى ضوغ خلَت گِ پاسسایی

ب-چَ دل تشًْی تش سشای ًْي

تٌذ ًاصد ٍص تَ تپَضذ سخي

ج-اللثای دسد اص لثن هی تشاٍد

ًِ ضثٌن ًِ خَى اص لثن هی تشاٍد

د-گشجاى ػاضن دم صًذ آتص دس ایي ػالن صًذ
-1الق ٍ ب
14

-2الق ٍ ج

ٍیي ػالن تی اصل سا چَى رسُ ّا تشّن صًذ

-3د ٍ ب

-4ب ٍ الق

هتي صیش سا اص ًظش صیثایی ضٌاسی تشسسی ًواییذ .
خذاًٍذا ً ،یست ًِ ساؿش هحثت اص دست تَ ًَش ًشد ٍ حلوِ ی تٌذگی دیگشی دس گَش ًشد  .هؼطَ ها ،
ًذاهیي اًساى پیطاًی ػطن تش خاى ستَتیت تَ ساییذ ٍ دل تِ دیگشی سپشد .

1/5
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نام و نام خانوادگی  ..................................... :نام هنطقه :بهبهاى
هذت اهتحاى  90 :دقیقه
ردیف

15

نام دبیرستاى :نخبگاى سرای دانش

تاریخ اهتحاى 98 /2/21 :

صفحه 3 :
بارم

نام و نام خانوادگی دبیر و اهضا :

1

ًَع تطثیِ ٍ اسًاى آى سا دس اتیات صیش هطخص ًٌیذ .
ایي ًـوِ ی هحثت تؼذ اص هي ٍ تَ هاًذ

16

نوبت دوم

اردیبهشت هاه 98

تا دس صهاًِ تاهی است آٍاص تاد ٍ تاساى

دس اتیات ٍ ػثاسات صیش استؼاسُ سا تیاتیذ ٍ هطخص ًٌیذ ًِ دس آى استؼاسُ ًذام سًي تاهی هاًذُ اص تطثیِ ٍجَد

1/5

داسد ّ ( .ش تیت یي هَسد)
الق-دال تا ًی دس ایي صًذاى كشیة ایي ٍ آى تیٌی
ب-تطٌي دل تی ًَای ها سا ای ػطن

ایي ساص ضٌستِ اش خَش آٌّگ تشست

ج-ای گل تاصُ ًِ تَیی صٍكا ًیست تَ سا
17

یٌی صیي چاُ ظلواًی تشٍى ضَ تا جْاى تیٌی

خثش اص سشصًص خاس جلا ًیست تَ سا
1

دس اتیات صیش ًٌایِ سا پیذا ًٌیذ ٍ هلَْم آى سا تٌَیسیذ .
ّوت هشداًِ هی خَاّذ گزضتي اص جْاى

یَسلی تایذ ًِ تاصاس صلیخا تطٌٌذ

ًٌاس ًام تَ لٌگش گشكت ًطتی ػطن

تیا ًِ یاد تَ آساهطی است طَكاًی

18

هؼوَالً استؼاسُ دس ًٌ ٍ ........................ایِ دس  ........................سٍی هی دّذ .

0/5

19

دس تیت صیش گل ّا استؼاسُ اص چِ چیضی ّستٌذ ؟

0/5

تِ خَى خَد آؿطتِ ٍ سكتِ اًذ

چِ گل ّای سًگیي تِ جَتاسّا
ًوذ ٍ تحلیل ًظن ٍ ًثش (ً4وشُ)

20

1

هتي صیش سا اص ًظش ٍیظگی ًثش ٍ صیثایی ضٌاسی تشسسی ًٌیذ ّ( .شًذام دٍ هَسد)
پس اص اتش ًشم تاساى هحثت تش خاى آدم تاسیذ ٍ خاى سا گل ًشد ٍ تِ یذ هذست اص گل دس گل دل ًشد
(هشصاد الؼثاد)

21

22

1

ٍیظگی ضؼش صائة سا دس ؿضل صیش تشسسی ًٌیذ 4( .هَسد)
جاى تِ لة داسین ٍ ّوچَى صثح خٌذاًین ها

دست ٍ تیؾ ػطن سا صخن ًوایاًین ها

اص سیاّی داؽ ها ّشگض ًوی آیذ تشٍى

دس سَاد آكشیٌص آب حیَاًین ها

پطت چَى آییٌِ تش دیَاس حیشت دادُ این

ٍالِ خاس ٍ گل ایي تاؽ ٍ تستاًین ها
2

ؿضل سؼذی سا اص ًظش هلوشٍ صتاًی ٍ كٌشی تحلیل ًٌیذ ّ ( .شًذام دٍ هَسد)
هشا تَ ؿایت هوصَدی اص جْاى ای دٍست

ّضاس جاى ػضیضت كذای جاى ای دٍست

چٌاى تِ دام تَ اللت گشكت هــشؽ دلن

ًِ یاد هی ًٌٌذ ػْذ آسیاى ای دٍست

گشم تَ دسًگطایی ًجا تَاًن سكت

تِ ساستاى ًِ تویشم تش آستاى ای دٍست

هشا سضای تَ تایذ ًِ صًذگاًی خَیص

تِ دٍستی ًِ ؿلط هی تشد گواى ای دٍست

موفّق باشید :منادی

(سؼذی)

