
 

 

 

 

 

 

 
 

 نمره 02جمع بارم : 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 و امضاء: نام دبیر:                      تاریخ نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 ا ذکر مثال تًضٕح دَٕد.ببٕريوٓ وًضتٍ را  ساختار 1

 
2 

 گٕرد؟ مراحل وًضته چىد دستٍ است ي در َر مرحلٍ چٍ کارْ صًرت مٓ 2

 

 

2 

 حکأت زٔر را بازؤًسٓ کىٕد. 3

أه  »بٍ َم برآمدٌ ي در خطم ضد. کف بر دَان برآيردٌ ي گفت: ٔکٓ از صاحبدالن)عارف( زيرآزمأٓ)پُلًان( را دٔد

ٓ   »گفت: « فالن دضىامص داد. »گفتىد:« را چٍ حالت است؟ دارد ي طاقنت سنیىٓ   أه فريمأٍ، َسار مه سنى  برمن

 «آرد؟ ومٓ

 

 

2 

 از مثل َاْ زٔر را اوتیاب کىٕد ي گسترش دَٕد:ٔکٓ  4

 کىد. ضىًد ي از آن گًش در مٓ رسد.                   ب( از أه گًش مٓ الف( بار کج بٍ مىسل ومٓ

 

 

 

 

2 

)تًجٍ کىٕند کنٍ عندع رعأنت عال نم       ٔکٓ از مًضًعات زٔر را اوتیاب کردٌ ي حداقل در َطت خط اوطا بىًٔسٕد. 5

 (.غلط امالٔٓ، مىجر بٍ کسر ومرٌ خًاَد ضدوگارضٓ ي داضته 

 الف( وامٍ بٍ سٓ سالگٓ                

 ب( زودگٓ بدين ........ معىأٓ ودارد

 

 0از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هایازدهن کلیه رشته هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

جمهوری اسالمی ایران

 

  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 0نگارشنام درس: 

نام دبیر:

   ساعت امتحان:

 دقیقه 92مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

دَد. معمار در ساخت بىا پٕص از آوکٍ ضريع بٍ ساخته کىد ضکل کلنٓ ي   ساختار بٕريوٓ آن را تطکٕل مٓ ضکل کلٓ از 1

کىد. ماوىد خاوّ ئالٔٓ، آپارتمان ي ... . ؤًسىدٌ وٕس ممکه است براْ وًضنته مًضنًعٓ چنًن     بٕريوٓ بىا را مطیص مٓ

 مًضًع خًد را بپريرد.لبیىد، داستاوک را اوتیاب کىد ي در چىد سطر، 

 ضًد. ًضته، وًضته ي پس از وًضته تقسٕم مٓمراحل وًضته بٍ سٍ دستٍ، پٕص از و 2

 ضًد.  مطیص مٓ از وًضته ساختار دريوٓ ي بٕريوٓ آندر مرحلّ پٕص 

 گٕرد. در مرحلّ وًضته محتًاْ وًضتٍ ضکل مٓ

 ضًد. در مرحلّ پس از وًضته، وًضتٍ ئرأص مٓ

کٍ خطمگٕه ي عصباوٓ بًد. بٍ گًوٍ اْ کٍ کف بٍ دَاوص آمدٌ بًد از ضندت عصنباوٕت.    عارفان، پُلًاوٓ را دٔدٔکٓ از  3

أه آدع پست، بار سىگٕه َسار مىٓ »عارف گفت: « کسٓ بٍ اي واسسا گفتٍ است. »گفتىد: « أه چٍ حالتٓ است؟» پرسٕد:

 «کىد اما تحمل ضىٕدن سیه را ودارد؟ را  بلىد مٓ

 آمًز اوتیاب ي عُدِ داوصبٍ  4

 آمًز بٍ اوتیاب ي عُدِ داوص 5

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 
 سال تحصیلی  اولسؤاالت پایاى ترم نوبت  کلید

 هانگارش یازدهن کلیه رشتهنام درس: 

نام دبیر: 

  ساعت اهتحاى:

 دقیقه 90هدت اهتحاى: 


