
 

 باسمه تعالی

 2نگارش   درس:هواهنگ سواالت اهتحاى  پایه : یازدهن کلیه رشته ها کالس :

   نام ونام خانوادگی: تاریخ اهتحاى:  دقیقه 09 هدت اهتحاى:

 نام آموزشگاه:  شماره صندلی: 1تعداد صفحات:  

 دیفر سواالت بارم
  

1 
 

 5.5 ؟ضَد اًسجام هتي چگًَِ اٗجاد هٖ 1

 5.75 .هراحل ًَضتي را ضرح دّ٘ذ 2

 5.5 .کٌذ تر هٖ .. ًسدٗک................ ٍ خَاًٌذُ را ................ضرح ٍ تَص٘ف فضا تس٘ار هْن است ٍ هتي را .. 3

 5.25 دّ٘ن. .. ًَضتِ را گسترش هٖ.......................در هرحلٔ تازتٌٖ٘ ٍ گسترش ًَضتِ تا   .. 4

 )تِ رٍش تارش فکرٕ( ضعر زٗر را تخَاً٘ذ ٍ ترداضت خَد را از آى تٌَٗس٘ذ. 5

 إ تثارد دٗذار ٗار غائة داًٖ چِ رٍق دارد؟   اترٕ کِ در ت٘اتاى تر تطٌِ

 

2 

 هختلف هتي خَد را هطخص کٌ٘ذ(ّإ  .)قسوتّإ زٗر را اًتخاب کٌ٘ذ ٍ آى را گسترش دّ٘ذ ٗکٖ از هثل 6

 .رسذ تار کج تِ هٌسل ًوٖ

 آٗذ. تِ زتاى خَش هار از سَراخ ت٘رٍى هٖ

2 

 2 إ درتارٓ تٌَٗسذ. تِ رٍش تارش فکرٕ طرح ًَضتِ 7

 2 هذرسٔ خَد تٌَٗس٘ذ.تَص٘ف عٌصر هکاى ٍ زهاى ٗک تٌذ درتارٓ  پرداختي تِتِ رٍش  8

 سطر تٌَٗس٘ذ. 15ٗکٖ از دٍ هَضَع زٗر را ترگسٌٗ٘ذ ٍ ٗک هتي در حذٍد  9

 .الف: تَص٘ف ٗکٖ از دٍستاى خَد

 .ب: اّو٘ت ًَٗسٌذگٖ در جاهعِ

هراحل  ي، اًسجام هتي، رعاٗتارائٔ طرح ًَضتِ ٍ رعاٗت آى در هت ّإ ارزٗاتٖ هتي ضوا عثارت است از: هالکآهَزاى عسٗس تَجِ داضتِ تاض٘ذ کِ  داًص)

 ّا(  ّإ پاٗاًٖ درس ٍ ٍٗراٗطٖ ٍ سٌجِ ًکات ًگارضٖ ًَضتي، رعاٗت

15 

 آرزٍٕ ّو٘طگٖ ها هَفق٘ت ٍ سرتلٌذٕ ضوا عسٗساى است 

 

 جوع ًورات
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