
 

 برای اوبا یاد او و 
 

 سال دوم نین پایانیآزهون 

 3141-49سال تحصیلی 
      دومپايه:      فارسی و نگارش زبان: درس

 3 از 1 روية دقيقه   08مدت آزمون: 

 خانوادگی: م و نامنا

 (  شماره صندلی:08)     آمو:زگاه:

 آقايان گودرزی و نوروزینام دبير: 

 49خرداد  10شنبه  سهتاريخ: 

 

ؤال
س

 

 بارم بخش دستور زبان

 5/0 ب(    وتاب دسسی 4ّش دٍ صفحِ    الف( 1

تَاًذ دس یه ساخت آٍایی جاًطیي آٍای دیگشی ضَد ٍ آى سا تِ ساخت دیگشی تثذیل وٌذ. هوىي  ٍاج آٍایی است وِ هی 2

 ًوایٌذُ ی یه ٍاج تاضٌذ هثال تشای حشٍف ص، ر، ػ، ٍ ض دس صتاى فاسسی یه ٍاج داسین ٍ آى / ص/ است. است چٌذ حشف

5/0 

 داى = تىَاط آصاد      ش= تىَاط ٍاتستِ        آهَص= تىَاط آصاد          اى= تىَاط ٍاتستِ 3

 

2 

 75/0 کتاب درسی 86صفحه   4

5 
 پٌذاضتن ٍ... ًاهٌذ. اٍ سا عالل هی تاساى َّا سا سشد وشد. ایي سشصهیي سا ایشاى هی الف( ًْاد + هفعَل + هسٌذ + فعل 

 هادس وَدن سا غزا داد. علی دیَاس سا سًگ صد ٍ ... ب( ًْاد + هفعَل + هفعَل + فعل 

1 

6 
 هضاسع هستوش سٍم  ب( داسم هی   هاضی هستوش ضىست  الف( داضت هی

5/0 



 

 با یاد او و برای او
 

 سال دوم نین پایانیآزهون 

 3141-49سال تحصیلی 

 خانوادگی: نام و نام

      دومپايه:  فارسی و نگارش  زبان: درس
 3از  0 روية          دقيقه   08آزمون:  زمان

 

7 
 ب( علی تِ آى هیْواًی هجلل دعَت ًطذ                  علی توام اتاق سا تویض وشد الف( توام اتاق تویض ضذ 

 حسیي، علی سا تِ آى هیْواًی هجلل دعَت ًىشد

5/0 

8 
طن تثال اص دسیافت جایضُ چطن پَضیذ. تاصیىي فَتثال = ًْاد    اص دسیافت جایضُ = هتون اجثاسی   چالف( تاصیىي فَ

  پَضیذ = فعل

ًْاد = اٍ )هحزٍف( تِ ضادی فشصًذاًص = هتون اجثاسی     ّا، فمظ تِ ضادی فشصًذاًص اًذیطیذُ تَد. ّا ٍ سال ب( سال

 اًذیطیذُ تَد = فعل

75/1 

9 
 هشوة وي  ب( پان   سادُ  الف( ضوطاد 

 هطتك ت( تٌثلی   هشوة  سشا  ج( واسٍاى

1 

10 
   غیشتعلمی ب( ًماضیِ آتشًگ    تعلمی الف( تیٌَایاىِ ٍیىتَس َّگَ 

 تعلمی ٍپشٍسش  ت( واسهٌذِ آهَصش    ٍصفی هْش  ج( ساصِ سش تِ

1 

11 
استاد گفت  خَدتیچاسُ اصال تملة ًىشدُ تَدم؛ اها  هيِضَم.  سا احتواال تجذیذ هی ایيّا سا خَب دادم؛ اها  تیطتش اهتحاى

1 



 

 برای اوبا یاد او و 
 

 سال دوم نین پایانیآزهون 

 3141-49سال تحصیلی 
      دومپايه:      فارسی و نگارش زبان: درس

 3 از 3 روية دقيقه   08مدت آزمون: 

 خانوادگی: م و نامنا

 (  شماره صندلی:08)     آمو:زگاه:

 آقايان گودرزی و نوروزینام دبير: 

 49خرداد  10شنبه  سهتاريخ: 

 

ایي = ضویش اضاسُ  هي = ضویش ضخصی جذا    خَد = ضویش هطتشن     ام = ضویش وٌذ.  سا تصحیح ًوی ام وِ تشگِ

 پیَستِ

12 
ضایذ = لیذ هختص    ًضدیه ؽْش = گشٍُ اسوی هطتشن  افتاد. ّا ًوی آهذ، ایي اتفاق اگش اٍ ًضدیه ؽْش تِ اداسُ ًوی ضایذ

 تا گشٍُ لیذی

1 

11 
 سفت. ٍلی صیش تاس صٍس ّن ًوی؛ سسیذ آصاسش حتی تِ هَسچِ ّن ًویٍ  علی ّویطِ آدم آساهی تَد، داًن تا جایی وِ هي هی

 ٍاتستِ                      ّستِ                              ّوپایِ                             ّوپایِ          

 

1 

  بخش نگارش 

12 
 ب(   وتاب دسسی 22صفحِ    الف(

5/0 

13 
 ب(    وتاب دسسی 44صفحِ   الف(

5/0 

14 
 ب         وتاب دسسی 75صفحِ   الف 

1 

 1 وتاب دسسی 101صفحِ      15



 

 با یاد او و برای او
 

 سال دوم نین پایانیآزهون 

 3141-49سال تحصیلی 

 خانوادگی: نام و نام

      دومپايه:  فارسی و نگارش  زبان: درس
 3از  9 روية          دقيقه   08آزمون:  زمان

 

16 
 سیطِ,                    اسصش دستَسی ٍ ..... ت( تلفؼ ج(     ب( اهالی دسست الف( هعٌی

1 

 عٌَاى، چىیذُ ٍ ولوات ولیذی، فْشست هغالة، همذهِ، هتي همالِ، ًتیجِ، فْشست ّا  17

 

1 

  بخش ویرایش و امال 

 وٌذ. ّا تاختي اص حشیف، تذ ًیست چَى ضوا سا جسَس ٍ تاتجشتِ هی الف( گاّی ٍلت 02

 تاختي تِ حشیف

است، گشچِ ایي ضعف تا حذٍد صیادی تا دفاع دّذ وِ تین هلی ایشاى اص ضعف دس گلضًی تشخَسداس  ب( آهاس ًطاى هی

  ضَد. هستحىن پَضص دادُ هی

 تین هلی ایشاى دس گلضًی ضعف داسد.

1 

  –لشیحِ ٍ استعذاد  –هغاتعت ٍ پیشٍی  –هتثَع ٍ فشهاًشٍا  –اتالف ٍلت  –هضیمِ ٍ تٌگٌا  –افشاط ٍ تفشیظ  01

 هتاتعت ٍ عٌیي            تٌیي لاعع –ساوت ٍ هٌضٍی  –تشاًِ ٍ تصٌیف  –تَّیي ٍ توسخش  –صَاب ٍ هصلحت 

0 

 


