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شماري صىدلی:

ضمه سال 93 -94

محل

اداري آموزش و پرورش ساری – واحیً 1
آموزشگاه عالمه طباطبایی ساری

نام :
نام خانوادگی :

وام درس :زتاى فارسی1

تاریخ 93/10/10:

مهر

شروع امتحان 8 :غثح

مدرسه

مدت 60 :دقیقِ

ردیف

شرح سوال

بارم

الف)زتاى ضٌاسی (ً4ورُ)
الف

 -1اًتقال پیام در ارتثاط زتاًی هؼوَالً در قالة جولِ غَرت هی گیرد  .ظ ؽ 

0/25

 -2چرا استفادُ از زتاى آساى است ؟

0/5

 -3هْن تریي ٍیصگی زتاى اًساى چیست ؟

0/5

 ......................... -4تِ ضکل ّایی از یک زتاى گفتِ هی ضَد کِ در تلّفظ تا ّن فرق دارًذ .

0/5

 -5دٍ کلوِ تٌَیسیذ کِ ٍجَد خارجی داضتِ اًذ ٍلی ترای ها از زهاًی ٍجَد پیذا کردُ اًذ کِ ًام آًْا ٍارد زتاى
فارسی ضذُ است .

0/5
0/75

 -6اگر اًساى از زتاى تی تْرُ تَد  ،چِ اتفاقی هی افتاد ؟
ٍ -7قتی هی گَیین "اترّا پاٍرچیي پاٍرچیي ٍارد ضذًذ " ٍ "سؼذی در قرى ّفتن هی زیست" تِ ترتیة از کذام ٍیصگی

1

زتاى استفادُ کردُ این ؟
اهال ٍ تیاهَزین (ً 3ورُ)

ب

 -8تِ کوک اهالی تقریری چِ هْارت ّایی کسة هی کٌین ؟ (2هَرد کافی است)

 -9تا تَجِ تِ گرٍُ کلوات زیر غلظ ّای اهالیی را تیاتیذ ٍ ضکل درست آًْا را تٌَیسیذ.

0/5

1

زًذُ ٍ ری حیات – هتؼلّن ٍ دردهٌذ – خثث عیٌت – غفاّت ٍ ًاداًی – َّر ٍ هاُ – ّرم آفتاب

0/5

 -10کارترد کذام گسیٌِ در زتاى فارسی درست است ؟
الف) پیطٌْادات 

ب) سفارضات 

ج) تحقیقات 

د) گسارضات 

 -11دٍ جولِ ی زیر را تِ یک جولِ تثذیل کٌیذ .

0/5

کیف قَُْ ای است  ،آى را خریذم .
 -12کارترد درست ٍاشگاى زیر را تٌَیسیذ .
الف) غلّی اهلل

0/5
ب) گاّاً

ب)ًگارش (ً5ورُ)

ج

 -13یکی از راُ ّای رایج پرٍرش هغلة چیست ؟

0/5

 -14دقت در اًتخاب  .....................از ًکاتی است کِ ٌّگام ًَضتي ّوَارُ تایذ تِ آى تَجِ کرد .

0/5

 -15جولِ ی زیر ًگارش ػلوی است یا ادتی ؟ ػلت را خالغِ تَضیح دّیذ .

1

"یک تکِ تَتِ ی کَتاُ هغیالى ٍسظ یک تیاتاى دراز یک قػیذُ تلٌذ است " .
 -16در ػثارت رٍترٍ ًطاًِ ّای هٌاسة قرار دّیذ .

1

ػَاهل هّْن ترتیت ػثارتٌذ از خاًَادُ هذرسِ هؼلن ٍ

 -17ضرح حال غٌذلی خَد را از زتاى خَدش تٌَیسیذ( .حذاقل 2سغر)

1

" -18خاًِ ٍ هذرسِ" را در یک تٌذ (حذاقل  4جولِ ) هقایسِ کٌیذ .

1

ج) دستَر (ً 8ورُ)

د

0/5

 -19از هػذرّای داخل پراًتس فؼل ّای هٌاسة تٌَیسیذ.
رستن رخص را تا هحل حادثِ (دٍیذى)ٍ تِ سرػت خَد را تِ آًجا (رسیذى)

0/5

 -20ترای ٍاشگاى زیر گسارُ هٌاسة قرار دّیذ .
الف  :داًطگاُ

بًْ :اد
ب)ػاهل هْن ترقی جَاًاى

ّ-21ستِ ی گرٍُ ّای اسوی هقاتل را تٌَیسیذ  .الف)ایي یک کتاب خَب

0/5
0/75

 -22جوغ هکسّر ٍاشگاى زیر را تٌَیسیذ .
الف)زهاى

ج)کاسة

ب)قلِّ

 -23اسن ّای زیر را از ًظر ساخت هؼرّفی ًواییذ .
الف) گالب پاش

0/75
ج)کثریت

ب) زاغچِ

0/75

 -24تي هاضی ٍ هضارع ٍ غفت هفؼَلی "ًَضیذى" را تِ ترتیة تٌَیسیذ .

0/75

ّ -25ر یک از اسن ّای زیر خاظ ّستٌذ یا ػام ؟
خَدکار (

) قاسن آتاد (

)

) رٍدخاًِ تجي (

 -26از هػذر "ًگریستي"هاضی التساهی دٍم ضخع جوغ ٍ هضارع اخثاری اٍل ضخع هفرد تٌَیسیذ.

1

ً -27ام اجسای هطخع ضذُ جولِ ّای زیر را تٌَیسیذ .
الف) تجرتِ ّای تسیاری از سفر ترگرفتین .

1/5

ب) کَدکاى داٍعلة فرٍش ًطریِ ًسین ضوال هی ضذًذ .

 -28ترای ًوَدار هقاتل جولِ هٌاسة تٌَیسیذ.

1

جولِ
گسارُ

ًْاد
هفؼَل

هتون

فؼل

* گروه زبان و ادبیات فارسی دبیرستان غیردولتی عالمه طباطبائی(ره) ساری*
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