أتحاٖ زرض :ازتیات فارظی 3
رؼت :ٝتجرتی/ریاضی
٘اْ ٘ ٚاْ ذا٘ٛازٌی :
٘اْ والض:

دبیرستبن هیئت امنبیی
شهیدسلیمبن خبطر

رزیف

تارید ترٌساری أتحاٖ 1392 /10/25 :
ظاػت ؼرٚع:
ٚلت  80 :زلیمٝ
٘ٛتت ا َٚزیٕا1392 ٜ

ٔتٗ ظٛاالت

صفح1 ٝ

الف) معنی و مفهوم ضعر و نثر(6نمره)
تیت ٞا  ٚػثارت ٞای زیر را ت٘ ٝخر رٚاٖ ترٌرزا٘یس.
 -1زیٛا٘ٚ ٝار زٚرِ طٛیّٔ ٝی زٚیس  ٚؼّٔ ًٙی ا٘ساذت.

تارْ

0/25

 -2اٌر لضی ٝی رػؽ ٝی زظت،صحّت زاؼت ٝتاؼس.

0/25

ٔ -3ستی تا لفّػ وٙس  ٚو ٛورزیٓ .

0/25

ٕٞ -4ی جٔ ٚ ًٙرزی ذرٚؼس ٕٞی

0/25

 -5ذعٛف ٞای وصذیٓ ؼىٞٛػ را ت ٝظتیس تر ٔی ذیس٘س.

0/5

 -6پرز ٜی ٘أٛض تٙسٌاٖ را تٌٙ ٝا ٜفاحػ ٘سرَز .

0/5

 -7پیىاٖ و « ٝآ٘اٖ را ایعتا٘یس ٜتٛز٘س و ٝاز تغساز آٔس ٜا٘س!»

0/5

ٔ -8را چ ٝافتاز ٜاظت و ٝزَ ر وعی زیٍر تَرزَ  ٚؼٕار آٖ ت ٝلیأت ٔرا تایس زاز؟ تٞ ٝیچ حاَ  ،ایٗ ػٟس ٜلث٘ َٛى. ٓٙ

0/75
0/75

ٚ -9لت اظت تا تري ظفر تر تار ٜتٙسیٓ

زَ تر ػثٛر از ظسّ ذار  ٚذار ٜتٙسیٓ

 -10تترض از جٟا٘سار یسزاٖ پان

ذرز را ٔىٗ تا زَ ا٘سر ٔغان

1

 -11ایسز و ٝرلیة جاٖ ذرز ورز

٘اْ ت ٛرزیف ٘اْ ذٛز ورز

1

ب) لغت ( 2نمره)
ٔؼٙی ٚاشٌاٖ ٔؽرص ؼس ٜرا تٛٙیعیس.

0/25

 -12الته ی رظتٓ وارٌر ٘یفتاز.

0/25

 -13زر ٘احی ٝی ضقیقه اغ یه ظٛراخ زیسٔ ٜی ؼس.
ٍٔ -14ر ت ٛرا  /ت ٝسُخره ٔی ٌیر٘س.

0/25

 -15پط زر ظرتاظر لّٕر ٚذٛز چاووش زر زاز .

0/25

 -16ا ٚػاؼك پاک تاز تٛز.

0/25

 -17ذٛز ایَذر زٔا٘ی زرً٘ آٚریٓ .

0/25

 -18ت ٛایٗ سی کرور ٌرٌٛ ٜری  ،اصالً ٔا چ ٝلسر آزْ تا ظٛاز زاریٓ؟

0/25

 -19از زریچ ٝی پستو ذیر ٜؼس ت ٝتاْ ٕٞعای. ٝ

0/25

ازأ ٝی ظؤاالت زر صفح ٝی زْٚ
1

رزیف
پ)

صفح2 ٝ

ٔتٗ ظٛاالت

تارْ

خود آزمایی ( 3نمره)
 -20زر ٔصراع « زٔاٖ و ٝترؽٙس ٜتٛز ٞٛٔ /ثت ٞای ذٛیػ را تثأ ٜی ظاززٔ ».مصٛز از«ٔٞٛثت » چیعت؟

0/5

ٛ٘ -21یعٙس ٜی «ٌُ زظتٞ ٝا  ٚفّه» چ « ٝایٟأی» را زر ا٘تراب ػٛٙاٖ زاظتاٖ ت ٝوار ٌرفت ٝاظت ؟

0/5

 -22زر تیت«ٔی ؼٛز از تاؽ ٍ٘اٞت ٛٙٞز /یه ظثس از ٔیٜٛی ذٛرؼیس /چیسٙٔ».ظٛر از یه ظثس از ٔی ٜٛی ذٛرؼیس چیعت؟

0/5

 -23زر ؼؼر زیر «تا ٌٛر» ت ٝچٍ ٝ٘ٛا٘عاٖ ٞایی اؼار ٜزارز؟

0/5

آ٘اٖ و ٝفا٘ٛظؽاٖ را تر پؽت ٔی تر٘س / ،ظایٞ ٝاؼاٖ پیػ پایؽاٖ ٔی افتس .

ت)

ٛ٘ -24یعٙس ٜزر زاظتاٖ «وٕاَ إِّه » از چٙس ٘ٛع زتاٖ ترای ٘ؽاٖ زازٖ ؼرصیت افراز تٟرٌ ٜرفت ٝاظت؟ (شور زٛٔ ٚرز)

0/5

 -25رظتٓ ترای پرٞیس از ج ، ًٙت ٝاظفٙسیار چ ٝپیؽٟٙازی زاز؟

0/5

دانص های ادتی ( 3نمره)
1

 -26جس َٚزیر را وأُ وٙیس .
اِف

ب

د

ز

٘اْ احر

ج ٚ ًٙصّح

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

ؼاِ ٜیر

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

پسیس آٚر٘سٜ

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

غالٔحعیٗ ظاػسی

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

ػّی حاتٕی

 -27اغراق تاػج ........................ٚ ..........................زر ؼؼر ٔی ؼٛز .
 -28ایٗ ػثارت وساْ یه از زٔیٞٝٙای چٟارٌا٘ٝی حٕاظ ٝرا تیاٖ ٔی وٙس؟«ٞرحٕاظ ٝزر تعتری از حٛازث ؼىُ ٔی ٌیرز».
اِف) زٔی ٝٙی لٟرٔا٘ی

ب) زٔی ٝٙزاظتا٘ی

0/25

د) زٔی ٝٙی ذَرقِ ػازت ز) زٔی ٝٙی ّّٔی 

 -29زر ٘مس ِغٛی ؛ احری از ٘ظر ٌا ٜزتاٖ  ٚاص ٚ ٚ َٛلٛاػس آٖ ارزیاتی ٔی ٌرزز  .زرظت ٘ ازرظت 

0/25
0/5

 -30جٙاض را زر تیت زیر تیاتیس ٛ٘ ٚع آٖ را ٔؽرص وٙیس .
جا٘اٖ ٔٗ ترذیس تر جٛالٖ ترا٘یٓ

0/5

زاٖ جا ت ٝجٛالٖ تا ذط ِثٙاٖ ترا٘یٓ

 -31زر تیت « آ٘اٖ و ٝفا٘ٛظؽاٖ را تر پؽت ٔی تر٘س /،ظایٞ ٝایؽاٖ پیػ پایؽاٖ ٔی افتس  ».وّٕات « فا٘ٛض» « ٚظای»ٝ
ٞر وساْ ٕ٘از چٞ ٝعتٙس ؟

ازأ ٝی ظؤاالت زر صفح ٝی ظْٛ
2

0/5

رزیف

صفح3 ٝ

ٔتٗ ظٛاالت

تارْ

ث) درک مطلة (4نمره)
 -32زر ػثارت « ػاوفاٖ وؼث ٝی جالِػ ت ٝتمصیر ػثازت ٔؼترف و ٝ؛ ٔا ػثس٘انَ حَكَ ػِثاَزتِهَ » ػاوفاٖ ت ٝچ ٝأری

0/5

اػتراف زار٘س؟ چرا؟
 -33زر ػثارت « آٖ چ ٝزارْ از ا٘سن ٔای ٝحُطاْ ز٘یا حالَ اظت  ٚوفایت اظت  ٚتٞ ٝیچ چیس زیازت حاجتٕٙس ٘یعتٓ» :

1

اِف) ٔٙظٛر از « حُطاْ ز٘یا » چیعت ؟
ب) ٌٛیٙس ٜی ػثارت  ،از چ ٝفضیّتی ترذٛرزار اظت ؟
 -34زر تیت « ت ٝتاز افر ٜایٗ ٌٙأٍ ٓٞیر  /تٛیی آفریٙس ٜی ٔا ٚ ٜتیر» رظتٓ از ذسا٘ٚس چٔ ٝی ذٛاٞس ؟

0/5

 -35زر ػثارت « فراغ تاز صثا را ٌفت ٝتا فرغ زٔرّزیٗ تٍعترز ٔ ».مصٛز از فرغ زٔرزّیٗ چیعت ؟

0/5

 -36جّٕ ٝی « ظرزی اظتاز از ظٍٙیٙی ٘فعػ پیساظت ٚ ».صف چ ٝحاِتی از وٕاَ إِّه اظت ؟

0/5

 -37زر ػثارت « تا ٕ٘از پیؽیٗ  ،از ایٗ ّٕٟٔات  ،فارؽ ؼس ٜتٛز  ٚذیّتاؼاٖ  ٚظٛار ٌعیُ ورز ، ٜظپط رلؼتی ٘ثؽعت تٝ
أیر ٞ ٚر چ ٝورز ٜتٛز تاز ٕ٘ٛز ٔ ٚرا زاز».
ظٛاالت ٔطرح ؼس ٜرا وٛتا ٜپاظد زٞیس .

ج)

اِف) ٔٙظٛر از ٕ٘از پیؽیٗ وساْ ٕ٘از اظت ؟

0/25

ب) ذیّتاؼاٖ یؼٙی چ ٝ؟

0/25

د) راٚی ایٗ ٔاجرا ویعت ؟

0/25

ز) زر ایٗ ػثارت چ ٝوعی ت ٝأیر ٔعؼٛز ٘أٛ٘ ٝؼت ٝاظت ؟ اظٕػ را تٛٙیعیس .

0/25

حفظ ضعر ( 2نمره)
اتیات زیر را وأُ وٙیس :
 -38تا ظارتاٖ تٍٛییس  / ..............................................تا تر ؼتر ٘ثٙسز . ........................................

0/5

 -39چٙست و ٓٙحىایت ؼرح ایٗ لسر وفایت . ........................................................................ /

0/5

 ٚ / .................................................................... -40ا٘سر آٖ ظّٕت ؼة آب حیاتٓ زاز٘س .

0/5

 -41تؼس از ایٗ رٚی ٔٗ  / .................................. ٚو ٝزر آٖ جا ذثر از  ........................زاز٘س.

0/5

«الی هه لوی به رزه فری به رزه مژی چون بژی خوشه  ،نه و ه ک چه نده بژی »
3

طراح :سهرابی

جٕغ
ٕ٘20رٜ

4

