
 

 

 امتحاوات
 پريرشي آمًزش

 ُرانت 1مىطقٍ 

 بسمٍ تعالی

 جمًُري اسالمی ايران

 ادارٌ كل آمًزش ي پريرش شُر تُران

 ادارٌ آمًزش ي پريرش  مىطقٍ يك تُران

 َىرستان امام حسه مجتبی)ع(: وامًاحدآمًزشی 

 مُر محل

 ياامضاءمدير

 كلید

 81/81/8931اهتحاى :تاريخ  گرافیکرشته: (:داوطلة ش)صندلي ش

   صثح3:اهتحاى ساعت پیش دانشگاهي:پايه :خانوادگي ونام نام

 دقیقه 11اهتحاى: وقت هنر و ادبدرس:کلید  حاتويخانن  دتیراى :

 5/0ادت٘ات  (1

 5/0هاّ٘ت  (2

 5/0صتاى ادتٖ  (3

 5/0اٗجاد استثاط  (4

 5/0کلوِ  (5

 5/0آشٌاٖٗ تا صتاى شعشٕ ّواى دٍسُ  (6

 5/0صَست هادٕ ٗا شکل عٌٖ٘  (7

 25/0چٌذ هعٌاٖٗ ٍ هٌشَس هاًٌذٕ ّش هَسد  –احساس ٍ عاطفِ  –تخ٘ل  (8

 25/0ادتٖ ّش  هَسد  –عام  –علوٖ  (9

 1اًذ  دٍ ک٘ف٘ت لزت ٍ فاٗذُ ًِ تٌْا ّوضٗستٖ داسًذ تلکِ دس ّن آه٘ختِ (10

 (1(             ب( ًظن اص تشًٍٔ صتاى هاِٗ گشفتِ )1الف( شعش اص دسًٍٔ صتاى هاِٗ گشفتِ ) (11

 25/0آٌّگ )هَس٘قٖ( شکل ّش هَسد  –صتاى  –عاطفِ )اًذٗشِ( تخ٘ل  (12

 کتاب  29هشاجعِ تِ صفحِ       75/0ششح ٗک هَسد       25/0جْاًٖ ّش هَسد  –اجتواعٖ  –فشدٕ  (13

تَاًذ ًظن سا ٍ ًثش سا تِ قلن شعش ًضدٗک کٌذ اٗي عٌصرش ترِ شرعش تشرخ         تخّ٘ل عاهلٖ است کِ هٖ (14

( 1داسد) ّا ٍا هٖ سا اص حالت اًفعالٖ خاسج ٍ تِ تالش ٍ تکاپَ تشإ کشف ساتطِتخشذٍ رّي خَاًٌذُ  هٖ

 25/0اغشاق ٍ . . . سِ هَسد ّش هَسد  –هجاص  –استعاسُ  –اتضاسّا عثاستٌذ اص  تشثِ٘ 

آى است کِ ٍجِ شثِ ٍ ادات تشثِ٘ حزف شَد ٍ تٌْا رکش هشثِ ٍ هشثِ تِ آى ّن تِ صَست تشک٘رة   (15

 1اضافٖ اکتفا کٌ٘ن 

 4)رکرش حر  آه٘رضٕ    –ًواد  –کٌاِٗ  –اسٌاد هجاصٕ  –اغشاق  –هجاص  –تشخ٘   –استعاسُ  –تشثِ٘  (16

 ( 25/0هَسد ّش هَسد 

 5/0ج( اغشاق           5/0ب( کٌگشٓ عشش استعاسُ ه٘کٌن               5/0الف( هجاص  (17

 25/0ًواد اٍج ٍ تلٌذٕ آسواى         25/0ّر( کَُ ًواد استَاسٕ                  5/0د( کٌاِٗ 

 5/0ٕ( ح  آه٘ضٕ 

 5/0ب( ًوادّإ اهالعٖ ٗا هشخ                  5/0الف( ًوادّإ هشسَم ٗا شٌاختِ شذُ  (18

 5/0ج( ًوادّإ ٍاقعٖ ٗا ًاآگاّاًِ 

 5/0هثٌَٕ هعٌَٕ                    5/0تزکشُ االٍل٘ا  (19

 


