
 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 جبّبی ذبلی را ثب ًلوبت هٌبست پز ًٌیس

 الق( هْن تزیي هستؼوزُ ی اًگلیس ............................................. ثَز.

 ة( هبئن هوبم كزاّبًی را ................................................ ثِ هتل رسبًس.

 ج( حٌَهت هبجبر ثز ثٌیبز .......................................... هتٌی ثَز.

 ًگلیس زر جٌگ جْبًی جش گزٍُ .............................................. ثَزًسز( رٍس ٍ ا

2 

2 

 زرستی یب ًبزرستی ػجبرات سیز را ثٌَیسیس:

 الق ( جٌگ جْبًی زٍم ثب حولِ ّیتلز ثِ لْستبى آؿبس شس    

 ة( حشة تَزُ ذَاستبر هلی شسى ًلت شوبل ثَز

 هبًَى هلی شسى صٌؼت ًلت ًرست ٍسیزی را پذیزكتج( هصسم ثِ شزط تصَیت عزح اجزای 

 ز( رٍیتز ثِ ججزاى ذسبرت لـَ اهتیبس رٍیتز اهتیبس صٌؼت ًلت را اس شبُ ایزاى گزكت

2 

3 

 ثِ سؤاالت سیز پبسد ًَتبُ زّیس.

 یز زٍلتی چبح ایزاى چِ ًبم زاشت؟الق( هؼزٍف تزیي رٍسًبهِ ّبی ؿ

 ًبم ثجزیس:ة( یٌی اس هؼزٍف تزیي سلزًبهِ ّب را 

 ثلژیٌی چِ ثَز؟ ( هبجزای ًَسح

 
 ( زٍ تي اس ًبم آٍراى هجبّس زر سهبى هحوسػلی شبُ زر تجزیش را ًبم ثجزیس؟ت

 ( ثؼس اس ػلی هٌصَر چِ ًسی ثِ ًرست ٍسیزی رسیس؟ث

 ( اٍلیي رٍسًبهِ ایزاى چِ ًبم زاشت ٍ تَسظ چِ ًسی هٌتشز شس؟ج

 ( هْبجزت صـزی چیست؟چ

 هحوسػلی كزٍؿی چِ ثَز؟تیي اهسام ( ًرسح

4 

4 

 ثِ سؤاالت سیز پبسد ًبهل زّیس:

 الق( هزارزاز رٍیتز را تَضیح زّیس؟
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 2از 1صفحه ی 

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

 یازدهن ریاضی و تجربی هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 تاریخنام درس: 

 نام دبیر:

 امتحان:  تاریخ

 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 



 

 نمره 20بارم : جمع 
 

 

 

 ة(عزح اجزای هبًَى هلی شسى صٌؼت ًلت شبهل چِ هَارزی ثَز؟

 ًوي ًٌس؟ 1332هززاز  22ح( هغجَػبت چگًَِ تَاًست ثِ ًَزتبی 

 ػْسًبهِ هلصل چِ ثَز؟ت( هلبز 

 ث( هزارزاز كیي ًي اشتبیي ثِ چِ هٌظَر ثستِ شس؟

 ج( ًتیجِ هزارزاز ٍثَم السٍلِ چِ شس؟

 

 

 

 

 

 چ( زر زٍرُ سلغٌت رضب شبُ چِ تـییزاتی ثِ سز ًالُ ٍ لجبس هززم ایجبز شس؟
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 2از 2صفحه ی 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/
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