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شماره صفحه 1 :
نام و نام خانوادگی دبیر :

نمره به عدد :

تاریخ و امضاء :

نمره به حروف :
بارم

الف -زبان شناسی
1

دٍساختی تَدى صتاى چِ فایذُ ای داسد ؟

0/5

2

سخي گفتي ٍاعظاى ٍ تاصاسیاى جضء کذام ضکل صتاى تِ حساب هی آیذ ؟

0/5

3

ٍیژگی « ًا تِ جایی صتاى » چیست ؟

0/5

4

گَیص سا تعشیف کٌیذ.

0/5

5

دٍ دلیل دضَاسی ضٌاخت صتاى سا تٌَیسیذ.

1

ب -دستور
1

اجضای جولِ ّای صیش ٍ ًَع گضاسُ ّش جولِ سا سٍی ًوَداس ًطاى دّیذ « .هحلّ ًوَداس ّش جولِ دس صفحِ تعذ
هطخص ضذُ است» .
 -سصهٌذگاى تا دضوي هی جٌگٌذ.

2
 -تجشتِ ّای تسیاسی اص سفش تشگشفتین.

 -آهذُ ام

2

ضٌاسِ دس جولِ ی « احوذ تِ هذسسِ سفت » .کذام است ؟

0/5

3

ًطاًِ ی فعل ً ٍ .............................طاًِ ی ًْاد  .........................................است.

0/5

ج -نگارش
1

دس ًَضتي تایذ تِ اصل  ......................................... ٍ .........................................تَجِّ کٌین.

0/5

2

« ٍیشایص صتاًی ٍ ساختاسی » هشتَط تِ چِ جٌثِ ّای صتاًی است ؟

0/55

3

ًاهِ ّا تش حسة ًَع ًگاسش ٍ گیشًذُ ی آى ّا تِ -1 :
تقسین هی ضًَذ.

-2

-3
0/55

4

0/5

تشای ّشیک اص ایي هَاسد چِ ًطاًِ ای کاستشد داسد؟
الف) تشای جذا کشدى سٍص  ،هاُ ٍ سال
ب) سخٌی کِ تِ طَس هستقین اص جایی یا کسی ًقل هی ضَد
امالء

0/5

1

ٍیژگی ّای (فَایذ) اهالی تقشیشی سا تٌَیسیذ ( .سِ هَسد )

2

فقط ضکل صحیح کلوِ ّای غلط سا تٌَیسیذًَ ( .ضتي چْاس هَسد الصم است) .

1

تحکین ٍ استَاسی  -عالین سجاًٍذی  -ایجار ٍ اختصاس  -دضوي غاسة  -هتزٍّقاى قذین  -تلطیف رّي
 -سضیلت ّای اخالقی  -ثوشت ٍ ًتیجِ  -کاخ کزایی  -صَفت ٍ لعین  -سپاس گضاسی ٍ تقذیش

ها اهتحاى صتاى فاسسی داسین

مثل برای رسم نمودار :
« لطفاً نمودارها را خوانا و بدون خط خوردگی رسم نمایید» .

گضاسُ

ًْاد
هفعَل

ها

فعل

اهتحاى صتاى فاسسی
 -1سصهٌذگاى تا دضوي هی جٌگٌذ.

ومـره
با عدد

تعداد داوص
با حروف

آموزان کالس

 -2تجشتِ ّای تسیاسی اص سفش تشگشفتین.

میاوگیه کالس

باالتریه ومره پاییه تریه ومره

داسین

 -3آهذُ ام .

وضعیـت

رتبه
عالي بسیار خوب

خوب

متوسط

ضعیف

