ادارُی کل آهَسش ٍ پزٍرش استاى اصفْاى

نام ونام خانوادگی.............................. :

کارضٌاسی سٌجص ٍ ارسضیاتی تحصیلی

نام پدر.................. :

 1393/تعداد سوال ها:

آهَسش ٍپزٍرش ًاحیِی  3اصفْاى

تعداد صفحه سوال ها12 :

دبیرستان شهید اژهای ( 1دوره اوّل)

شمارهی صندلی................. :

سال تحصیلی 1393-94

سَال ّا

کالس .............. :نمره کتبی.......................... :
تارم

نام دبیر................. :

ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺣﺎﺝ ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮﺍﯾﯽ
نام درس:ادبیات
navaeeschool.ir
پایهیّ:فتن @navaeeschool
ردیف

مدت امتحان :دقیقه 50تاریخ امتحان10 /20 :

صفحِ:

1

تِ رغن ;

سًجزُ;

رٍلِ ;

هصاحثت ;

در اثٌای ;

حجزُ ;

تاهّل ;

;

تزسى

2

تزای ّز یک اس ٍاصُ ّای سیز هتزادف ( ّن هعٌی ) تٌَیسیذ .

2

ال ف :داًِ ّا چَى درسهیي پٌْاى ضَد

سزّ آى سزسثشی تستاى ضَد

ب ً :ار خٌذاى تاغ را خٌذاى کٌذ

صحثت هزداًت اس هزداى کٌذ

1/5

آرایِ ّای ادتی اتیات ٍ عثارت سیز را تٌَیسیذ  ( .تزای ّز گشیٌِ دٍ آرایِ )

ج :الْی داًایی دُ تا اس راُ ًیفتین ٍ تیٌایی دُ تا در چاُ ًیفتین

3

5/

قاآًی کتاب .....................را تِ تقلیذ اس کتاب ًَ ...........................ضت .

5

عثارت ( گفت  :جاى پذر تَ ًیش اگز تخفتی تِ اس آى کِ در پَستیي خلق افتی ) اس چٌذ جولِ تطکیل ضذُ است هطخص

1

4

1

قالة ضعزی چْار پارُ یا دٍ تیتی ًَ را تَضیح دّیذ

کٌیذ .

6

ج :گفتِ تَدًذ

7

.........................

تزای ّز کذام اس ٍاژه های زیر یک هم خانواده بنویسید .
ب  :اعجاز
الف  :متعال
پیام اصلی دٍتیت سیز را در یک تٌذ تٌَیسیذ ( سِ سطز )
اس دی کِ گذضت ّیچ اس اٍ یاد هکي

ت  :گیره

پ  :مبصر
فزدا کِ ًیاهذُ است فزیاد هکي

حالی خَش تاش ٍ عوز تز تاد هکي

8

1

تز ًاهذُ ٍ گذضتِ تٌیاد هکي

.....................

د  :ضذُ است ....................

......................
1

الف  :هی خزیذم

..........................

...................

ب :رفتِ اًذ ....................

....................

2

ًَع گذرا یا ًاگذر ٍّوچٌیي ًَع سهاى ّز کذام اس فعلْای سیز را تٌَیسیذ .

9

الف  :تِ َّا ی گل سزخ ....................... ...........................
ج  :هثٌَی هعٌَی

ب  :خاًِ ای تزای ضة ..................

 ........................ ............................ت  :تٌفس صثح

......................

.....................

2

ًام ًَیسٌذُ یا سزایٌذُ ی ّز یک اس آثا ر سیز را تِ ّوزاُ دٍرُ ی ( قزى ) سًذگیطاى تٌَیسیذ .
......................

10

الف :علی کتاب را تِ دٍستص تخطیذ

ب  :رٍضي ٍ گزم ٍ سًذگی پزداس

آسواى هثل یک تثسن

ضذ .خذاًٍذش را تگَ کِ گزگ تثزد
....................-6. ............................- 5. ...................... -4.................. -3. .................. -2................-1

1/ 5

ًقص کلوات هطخص ضذُ را تٌَیسیذ .

تیت ّای سیز را تِ ًثز رٍاى تٌَیسیذ  ( .هعٌی )
الف :تَ را پزٍاس تس سٍد است ٍ دضَار

س ًَکاراى کِ خَاّذ کار تسیار

ج :تا ستاى عقزتک هی گفت عوز

هی رٍم تطٌَ صذای پای هي

ت  :تا تَاًی پیص کس هگطای راس

تز کسی ایي در هکي سًْار تاس

12
13

چْار تیت اس ضعزی را کِ حفظ کزدُ ایذ تٌَیسیذ .
سز تلٌذ پیزٍس تاضیذ

20

الف :تْار ایواى

ب :هزداى سحز خیش

2

ًَع تزکیة ّایی سیز را تٌَیسیذ .

5/

4

11

ب  :سًذگی تز تَ هی سًذ لثخٌذ

ّست ٍقت ضکفتٌت اهزٍس

