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 بسوه تعبلی

 کرهبىاستبى آهوزش و پرورش کل اداره 

    یگبىرشهرستبى اداره آهوزش و پرورش 
 1فبرسی: درسداخلی  اهتحبى االتئوس                                                                                    

                   1399    ماهنوبت:اول/دی                                                                                              

 

   تبریخ اهتحبى :

   سبعت شروع : 
        هدت اهتحبى:

 نبم :

 نبم خبنوادگی:

 نبم پدر:

 دهن :پبیه

 للوشٍ فىشی:

ػثاست ّا ٍتیت ّای صیش سا تِ فاسسی سٍاى ٍاهشٍصی تٌَیسیذ.-1  

5/0الف(الْی ،فضل خَد سا یاس ها وي /صسحوت ،یه ًغش دس واس هاوي  

5/0ب(اتش صهي ،حاهل سشهایِ ضذ/تاؽ صهي صاحة پیشایِ ضذ  

75/0ٍّوِ وس سا تِ سضا،حك ضٌاس تاش؛خاصِ لشاتت خَیص سا ج(سًح ّیر وس ضایغ هىي  

0/ 75گِ تِ دّاى تش صدُ وف زَى صذف / گاُ زَ تیشی وِ سٍد تش ّذفت(  

75/0ج(ها سا تِ اًؼام ٍاوشام تِ ساُ دسیا گسیل وشد؛زٌاى وِ دس وشاهت ٍفشاؽ تِ پاسس سسیذین  

75/0 ٍ ػضهت ضاهي دٍام خْاى ضذخًَت تا خَى تْایت حمیمت دس یه تشاص ایستادذ(  

5/0سًگاسیي هی سیخت د(ًمص تٌذی اش دلگطا تَدٍسًگ سا  

75/0تش تیش خَستاى ص تحول سپش وٌین /تا سختی وواى ضوا ًیض تگزسد ر(  

5/0س(دس هیاى دٍ ضذ خوغ تَدّن فشلت تَد ٍّن ٍصلت  

5/0ُ(سش ٍ صس ٍ دل ٍ خاًن فذای آى یاسی / وِ حك صحثت هْش ٍ ٍفا ًگِ داسد.  

25/0ًَیسٌذُ تِ ًىَّص زِ افشادی هی پشداصد؟«تا گٌذم ًوای خَ فشٍش ًثاضیتِ صتاى دیگش هگٍَتِ دل دیگش هذاس »تا تَخِ تِ ػثاست -2  

25/0تیاى ضذُ است؟دس ػثاست صیش زِ زیضی ضشط تِ دست آٍسدى دًیا ٍآخشت -3  

 ّش وِ سٍی اص هؼاهلت خلك تتافت،دًیا ٍآخشت دس هؼاهلت خلك تیافت

25/0؟زشا ًاصش خسشٍ دػَت ٍصیش سا ًپزیشفت-4  

5/0زطوِ ٍسٌگ ّش وذام ًواد زِ زیضّای ّستٌذ؟ ًیوا  دس دسس-5  

5/0یه ًوًَِ اثش تؼلیوی ٍیه ًوًَِ اثش غٌایی ًام تثشیذ؟-6  
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:صتاًیللوشٍ   

2هؼٌای ٍاطُ ّای صیشسا تٌَیسیذ.-1  7 
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 بسوه تعبلی

 کرهبىاستبى آهوزش و پرورش کل اداره 

    یگبىرشهرستبى اداره آهوزش و پرورش 
 1فبرسی: درسداخلی  اهتحبى االتئوس                                                                                    

                   1399    ماهنوبت:اول/دی                                                                                              

 

   تبریخ اهتحبى :

   سبعت شروع : 
        هدت اهتحبى:

 نبم :

 نبم خبنوادگی:

 نبم پدر:

 دهن :پبیه

:دسهه                               :                                      حمِ:                   گشتِ                            :         ٍلة  

فشٍؽ:                 اّلیت:                                    ادتاس:                                       ًوظ:                                    

1هؼٌی ػثاست صیش سا تٌَیسیذ.-2  

د.اسة اص پْلَ اسثی خَد سا تِ ووال ًطاى هیذا  

5/0سا دس خوالت صیش هطخص وٌیذ.«ٍاٍ»ًَع-3  

والس ضذ ٍ تِ هیشصا ػثاس ػتاب وشد. الف(ٍاسد  

 ب(تا ّواى آٌّگ گیشا ٍاضاست ّای زطن ٍاتشٍ ضشٍع تِ خَاًذى وشد.

5/0ًفص دستَسی ّش یه اص اخضای هطخص ضذُ دس ػثاست صیش سا تٌَیسیذ. -4  

 توام ػلن سا دسیافٌِ ای،ّش وس ایي خصلت سا داضتِ تاضذ،اص آب حمیمت سیشاب ضذُ است.

75/0تشای ولوات صیش ّن آٍا تٌَیسیذ.-5  

 صفیش                           صثا                             لضا

5/0دس ػثاست صیش تَضیح دّیذ.«ًْاد» دس تاسُ هؼٌا ٍواستشد ٍاطُ-6  

 ػطك ضَسی دس ًْاد ها ًْاد.

75/0خذٍل صیش سا تاحفظ ضخص واهل وٌیذ.-7  

 فؼل هضاسع التضاهی هاضی ًملی هٌفی

 هی اًذاختٌذ   

 

25/0یه هتشادف تٌَیسیذ. حشهت تشای ٍاطُ-8   

25/0.وذام یه اص ٍاطّای صیش دٍ تلفظی ًیست-9  

د(اللِ صاس                              الف(هْشتاى                            ب(سٍصگاس                       ج(خاٍداى       

25/0دس ٍاطُ ّای صیشغلظ ّای اهالیی ساتیاتیذٍ ضىل صحیح آًْا سا تٌَیسیذ.-10  
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 بسوه تعبلی

 کرهبىاستبى آهوزش و پرورش کل اداره 

    یگبىرشهرستبى اداره آهوزش و پرورش 
 1فبرسی: درسداخلی  اهتحبى االتئوس                                                                                    

                   1399    ماهنوبت:اول/دی                                                                                              

 

   تبریخ اهتحبى :

   سبعت شروع : 
        هدت اهتحبى:

 نبم :

 نبم خبنوادگی:

 نبم پدر:

 دهن :پبیه

دالن ٍلین-دیَاسُ اّشام-اًذٍُ ٍعشب-ػزاب غشض ٍدیي  

25/0دس تیت صیش خْص ضویش سا هطخص وٌیذ.-11  

دس زْاسدُ سٍایتػطمت سسذ تِ فشیاد،اس خَد تِ ساى حافظ/لشآى صتش تخَاًی   

:ادتیللوشٍ   

2.دس ّشتیت یا ػثاست یه آسایِ ادتی هطخص وٌیذ-1  

 الف(ضؼش سپیذ هي سٍ سیاُ هاًذ/وِ دس فضای تَ/تِ تی ٍصًی افتاد

 ب(دس هماتلِ ٍفا ،خفا وشدٍدس هماتلِ صضتی،آضتی وشد

 ج(گفتن وِ تَی صلفت گوشاُ ػالون وشد/گفتا اگش تذاًی ّن اٍت سّثش آیذ

ش دس سیاضی وویتص لٌگ تَدهگت(  

 ج(هؼلن هشغاى سا گَیا هی وطیذ

 ذ(اتاق اص خا وٌذُ ضذ ایي تاسّوِ تا ّن دم گشفتین

«پیص آى ًاهذاسخْاى تیشُ ضذ»د(یىی اص خشٍساى ضشتتی سخت تش دیذُ حشیف ًَاخت تِ صذهتی وِ   

 ی(لیه زٌاى خیشُ ٍخاهَش هاًذ/وض ّوِ ضیشیي سخٌی ،گَش هاًذ

 

5/0اص هثل زِ تاثیشی دس سخي داسد؟روش دٍ هَسدتْشُ گیشی -2  

5/0سدغ ّا سا دس ػثاست صیش هطخص وٌیذ.-3  

حیات تي ّا تَد ٍ لشاى حیات دل ّا تَد.آب دس   

2ضؼش حفظی صیش سا واهل وٌیذ.-4  

......................................................گِ ًؼشُ صدی تلثل گِ خاهِ دسیذی گل                          ........................................  

هی گَین ٍتؼذ اص هي گَیٌذ تِ دٍساى ّا                        ............................................................................        
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