


 

 

 

 

 

 

 
 

ف
ردی

 

 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

1 

 ها بیشتر استفاده کرده است؟  گانه برای درک پدیده در متن زیر نویسنده از تأثیر کدام یک از حواس پنج

 
 

 نمره 1

2 

 های زیر را ویرایش کنید.  جمله

 آموزان خوش فکر، برگزار میشود. الف( امروز، هم آیش دانش

 ب( گزارشات زیادی از توانایی نویسندگی دانشآموزان به دست ما رسیده است

 ج( هرگز، فرصت امروزت را به فردا، مافکن.

  د( نخبه گان با دیده گانی باز و با آگاهی، همه امور را پی میگیرند.

 نمره ۲

3 

 نمره( 4. حکایت زیر را بازنویسی کنید. ) ۳

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نمره4

  2از  1صفحه ی  

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

  هشتم: و رشته قطعم

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه ....... سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

   

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 نگارش نام درس:

  :نام دبیر

:  امتحان تاریخ

   :ساعت امتحان

 دقیقه60 : امتحانمدت 



 

 

 نمره 20جمع بارم : 

4 

ها،  ها و شباهت را  با رعایت جزئیات تفاوت های درسی خودتان کالسبر اساس روش سنجش و مقایسه، 

 به طور کامل توصیف کنید. 

 

 نمره 8

5 

 نمره(  ۵را از دید افراد و پدیده های مختلف توصیف کنید. )  خودتان

 پدر و مادرتان:

 ناهارخوری مدرسه: 

 تان:  مدیر مدرسه

 های مدرسه: پله راه

 نیمکت کالستان: 

 نمره ۵

 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
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