نام و نام خانوادگی.......................... :

مقطع و رشته :سوم ریاضی  -تجربی

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

نام پدر........................................... :
شماره داوطلب.............................. :

(واحد فلسطین)

تاریخ امتحان1393/10/09:

ساعت امتحان 8 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت اولسال تحصيلی 93-94

تعداد صفحه سؤال  2 :صفحه

ردیف

نام دبير :بيات

سؤاالت

مدت امتحان 90 :دقيقه

محل مهر یا امضاء مدیر

بارم

جمهوری اسالمی اریان
اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه  6ت ران

نام درس :زبان فارسی

الف)ستاى ؽٌاعی ً4:وزُ
-1چزا تَلیذ ٍاحذ ّای ستاًی سیز غیز هوىي اعت؟

5.5

الف) هي صذای ًفظ تاغچِ را هی ؽٌَم.

5.5

ب)اهیي تا دٍعتؼ تِ ًوایؾگاُ تیي الوللی وتاب رفتٌذ.

الف

-2تزای ّز یه اس ٍاصُ ّای هؾخص ؽذُ ی سیز در گذر سهاى وذام ٍضؼیت چْارگاًِ پیؼ آهذُ اعت ؟

5.5

" تِ تواؽا عَگٌذ ٍاصُ ای در لفظ اعت".

5.25

-3آیا هی تَاى اس طزیك ّن ًؾیٌی ٍاصگاى ٍ رٍاتط هؼٌایی آى ّا تِ هؼٌی خولِ ی"دّاًؼ تَی ؽیز هی دّذ "پی تزد؟

5.25

-4در ػثارت "عیة دًذاى سدُ اس دعت تَ افتاد تِ خان"

5.5

الف) ّغتِ ی گزٍُ اعوی هؾخص ؽذُ را تٌَیغیذ .

5.5

ب) ٍاج ّای ٍاصُ ی" دًذاى سدُ" را تٌَیغیذ.

5.5

ج) الگَی ّدایی ٍاصُ ی "افتاد" را تٌَیغیذ .
 -5ػثارت "ؽة در وویي ؽؼزی ًاعزٍدُ هی هاًذ" اس چٌذ گزٍُ ستاًی عاختِ ؽذُ اعت؟

5.5

-6در هصزاع " ؽة اس راُ درهی رعذ تی عتارُ تزیي ؽثْا" یه ته ٍاص "صزفی" ٍ یه ته ٍاص "اؽتمالی" پیذا وٌیذ.
-7تفاٍت هؼٌایی فؼل "گزفت " را در دٍ خولِ هثال تشًیذ.
ب) اهال ٍ تیاهَسین ً3 :وزُ
-1در هیاى ولوات سیز اهالی گزٍّی اس ولوات ًادرعت اعت ؽىل درعت آى ّا را تٌَیغیذ.
ػیذ غذیز -حَضِ ی ادبّ-لیِ ی خوال-صزافت طثغٍ -خِ ؽثح – غایت ٍفزخام – آرام ٍ تی دلذلِ – اؽاػِ ٍتزٍیح
ب

 -2در هیاى ولوات سیز وذام ٍاصُ ّا ًاهطاتك اهالیی ّغتٌذ ؟

1
5.5
5.5

اًاتت  -هٌثغ  -اخواع  -اختواع
 -3در ػثارت" سًذگی لافیِ ی ؽؼز هي اعت ".چٌذ فاصلِ ی هیاى ٍاصُ ای ٍخَد دارد؟
 -4تزای ٍاصُ ی" خذر" یه ٍاصُ ی ّن آٍا تٌَیغیذ ٍ تا آى یه گزٍُ اعوی هؼٌا دار تٌَیغیذ.

5.5
5.5

ًَ -5ع ته ٍاص "اى" را در ٍاصُ ّای "وَّاى" ٍ" خٌذاى " تٌَیغیذ.
ج) ًگارػ ً 5 :وزُ
-1سًذگی ًاهِ گًَِ ای اس ًَؽتِ ّای  .............اعت
-2در ًَؽتِ ی سیز وِ تخؾی اس سًذگی ًاهِ ی "گاًذی" اعت ًَیغٌذُ تزای خارج ًوَدى ًَؽتِ اس حالت ػادی اس چِ ؽیَُ
ای اعتفادُ وزدُ اعت؟
اصالحگز تَد یا لذیظ یا عیاعتوذاری تی پزٍا؟ در ًظز تیؾتز خْاًیاى گاًذی اصالحگزی اًمالتی تَد وِ پیزٍاًؼ در ٍی
ج

5.5
5.5

خَى لذیظ هی ًگزیغتٌذ.

5.5

-3ػام تزیي ٍ رایح تزیي راُ تؾزیح چیغت؟

5.5

 -4دٍ هَرد اس هَاردی را وِ تایذ در تاسًَیغی رػایت وزد تٌَیغیذ.

5.5

 -5چگًَِ سًذگی ًاهِ عْن خَد را در پضٍّؼ ّای تاریخی ٍ فزٌّگی حفظ هی وٌذ؟

5.5

 -6تیت سیز را تاسگزداًی گٌیذ.
"گزت ّوَارُ تایذ واهىاری

5.5

س هَر آهَس رعن تزدتاری"

ًَ -7ؽتِ ّا ی تحلیلی حاصلًَ ٍ.............ؽتِ ّای تحمیمی تز اعاطّ ...........غتٌذ.
اداهِ عَاالت

-8خولِ ّای سیز را ٍیزایؼ وٌیذ.
الف)ػذم تارًذگی در ووثَد آب ّای تحت االرضی تی تاثیز ًوی تاؽذ.

5.5

ب)ایي هَضَع عادُ ای اعت وِ هؾوَل ّز اًغاًی در ّز سهاى هی ؽَد.

5.25

ج)هزدم تا خزیذ ًاى تیؼ اس حذ تفزیط هی وٌٌذ.

5.25

د)اٍ گاّا" ؽتاب سدُ تِ اتاق ٍارد ٍ لثاعؼ را ػَض هی وٌذ.

5.5

د)دعتَرً8 :وزُ
 -1فؼل خولِ ی"دٍعتاى هي آهذًذ " را گذرا گٌیذ ٍ خولِ را تاس ًَیغی وٌیذ.
-2گًَِ ی هَدتاًِ ی فؼل " رفتي" را در تارُ ی خَد تٌَیغیذ.
 -3چزا در خولِ ی"هي داًؼ آهَس ٍظیفِ ام را هی داًن" ًوی تَاًین ًْاد خذا را تِ لزیٌِ ی ًْاد پیَعتِ حذف وٌین؟
-4فؼل گذرای "رًدیذى" را دٍتارُ گذرا وٌیذ ٍ تا آى خولِ تغا سیذ.

5.5

ً-5وَدار خولِ ی"تزخی اس عخي ؽٌاعاى گذؽتِ اًَری را ّوپایِ ی فزدٍعی داًغتِ اًذ "را رعن وٌیذ ٍ اخشای آى را سیز

5.5

ًوَدار تٌَیغیذ.

5.5

ٍ -6اصگاى حذف ؽذُ را در ػثارت سیز هؾخص وٌیذ ٍ ًَع حذف را تٌَیغیذ.

1.5

"هحغي تا لذر داًی تِ پزٍیش گفت" :تِ خاى ؽوا اگز تالػ تی ٍلفِ ی ؽوا ًثَد هَفك تِ اًدام ایي وار ًوی ؽذم ".
د

5.5

5.5

"-7خذا حافظ"اس وذام ًَع خولِ ّای اعتثٌایی اعت؟

5.25

ّ-8ز یه اس ٍاصُ ّای سیز تِ چِ ؽیَُ ای عاختِ ؽذُ اًذ؟ (عخت وَػ-خٌذُّ-وا)

5.75

-9ػثارت" ادتیات یىی اس گًَِ ّای ٌّز اعت  ".چٌذ ٍاصُ اعت؟
-15تا تَخِ تِ ػثارت سیز تِ پزعؼ ّا پاعخ دّیذ.
"ًَیغٌذُ یا ؽاػز تا تْزُ گیزی اس ػَاطف ٍتخیالت خَیؼ ولوات را تِ وار هی گیزد ٍ اثزی ادتی هی آفزیٌذ تا تا آى
هخاطة را تِ چارُ اًذیؾی تز اًگیشد".

5.5
5.5
5.5

الف) عاختواى افؼال هؾخص ؽذُ را تٌَیغیذ.

5.5

ب) ػثارت "هخاطة را تِ چارُ اًذیؾی تز اًگیشد " را هدَْل وٌیذ.

5.25

-11یه خولِ ی اعتثٌایی دارای عِ خشء هثال تشًیذ.

5.25

-12در خولِ ی سیز وذام گزٍُ را هی تَاى حذف وزد؟

5.5

"تا چؾواى گؾادُ تِ هزدم ًگاُ هی وزد".
ٍ -13اصُ ی هزدم در ػثارت تاال چِ ًمؾی دارد؟
-14ػثارت"گاًذی اصالحگزی اًمالتی تَد  ".چٌذ تىَاص اعت؟

با یاد خدا دل اه آرام می گیرد و مطمئن باشید هب شما کمک خواهد کرد.

جمع بارم  02 :نمره

اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران م طنقه  6ت ران

نام درس :زبان فارسي سوم دبیرستان

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

رد

یف

کلید

(واحد فلسطین)

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 93-94

راهنمای تصحیح

صفحه......... :

نام دبیر :بیات
تاریخ امتحان1393/10/09:

ساعت امتحان 8:صبح /عصر
مدت امتحان 90 :دقیقه
محل مهر یا امضاء مدیر

 -1الف –لاعذُ ی هعٌایی ب -لاعذُ ی ًحَی 0/5
ّ -2ش دٍ ٍاطُ هعٌای گزضتِ سا اص دست دادُ اًذ ٍ هعٌای جذیذ گشفتِ اًذ0/5.
-3خیش اص ساتطِ ی ّن ًطیٌی ًوی تَاًین تِ هعٌای جولِ پی تثشین  .چَى ضشب الوثل است ٍ اص پیص تایذ هعٌی سا ضٌیذُ
الف

تاضین 0/5
 -4الف-سیة  0/25ب—د/-َ /ى /د/ا ى /ص/-َ/دِ/تِ جای آضٌایی 0/25 /-ج-اف/تاد  0/25ظ م ظ م ظ 0/25
-5سِ گشٍُ صتاًی  0/25ضة –دس کویي ضعشی ًاسشٍدُ -هی هاًذ0/25.
-6تکَاط غشفی (ّا – تشیي سٌاسِ ی فعل) ٍتک ٍاط اضتمالی(تی – دس) 0/5
 -7ا -کتاب سا اص هي گشفت -2خَسضیذ گشفت 0/5
-1حَصُ ی هعٌایی –حلیِ ی جوال  -آسام ٍتی دلذلِ ٍجِ ضثِ ()1

ب

-2هٌثع -اجتواع  4-3 0/5فاغلِ ی هیاى ٍاطُ ای0/5
 -4جضس ٍاطُ ی ّن آٍای "جزس " است هثال "جضس ٍ هذ الیاًَع پٌْاٍس" 0/5
 -5اى دس کَّاى "ضثاّت" ٍاى دس "خٌذاى"لیذ ساص ٍغفت ساص است0/5.
 -1تطشیحی 0/5
 -2تاطشح یک پشسص 0/5
 -3طشح پشسص ّایی دس تاسُ ی اتعاد هختلف یک پذیذُ 0/5
--4الف) هاخز دلیك هتي تاص ًَضتِ سا رکش گٌین ب)تشای تاص ًَیسی هتَى سا اص هیاى هتَى تا اسصش گزضتِ اًتخاب کٌین

ج

0/05
 -5اگش صًذکی ًاهِ دٍس اص تعػة ٍ غشظ ٍسصی ًَضتِ ضَد 0/5.
-6اگش ّوَاسُ کاهشٍایی ٍ خَضثختی هی خَاّی اص هَسچِ ساُ ٍسسن تشد تاسی تیاهَص 0/5
 "-7دیذُ ّا ٍضٌیذُ ّا" ٍ حاغل پظٍّص ّای ها ٍ دیگشاى ّستٌذ 0/5
-8الف ًثَد تاسًذگی دس کوثَد آتْای صیش صهیٌی است 0/5ب) ضاهل  0/5ج) افشاط  0/25د)گاّی ٍاسد هی ضذ0/5
 -1آًْا دٍستاى هشا آٍسدًذ0/5.
-2هشخع ضذى یا سفع صحوت کشدى0/5.
 -3صیشا ٍاتستِ ی غفت داسد 0/5
 – 4هشین دٍستص سا اص خَد سًجاًذ 0/5
-5تشخی اص سخي ضٌاساى گزضتِ (ًْاد) اًَسی (هفعَل) ّوپایِ ی فشدٍسی (هسٌذ) هی داًستِ اًذ (فعل) (ً1وشُ) سسن
ًوَداس ً0/5وشُ

د

-6الف(لسن) ب( حزف ًْاد جذا "هي" دس فعل ًوی ضذم0/5.
-7دٍ جضیی تی فعل
 -8تِ تشتیة تِ ضیَُ ی"تشکیة –اضتماق –عالین اختػاسی"0/75
ٍ 7-9اطُ است "ادتیات -یکی -اص –گًَِ ّا -ی –ٌّش است 0/5
-10الف-تِ تشتیة "هشکة -پیطًَذی"0/5
ب -هخاطة تِ چاسُ اًگیضی تش اًگیختِ هیطَد0/5
-11کاس یعٌی خاللیت0/5

-12تا جطواى گطادُ "گشٍُ لیذی" -13 0/25هتون لیذی 0/25

 8-14تکَاط "گاًذی -اغالح -گش -ی -اًمالب-ی -تَد-تکَاط تْی"

