باسمه تعالی
مشخصات امتحان

مشخصات دانش آموز

زمان امتحان

دسع  :صتاى فاسػی ()3

ػاػر 8 :صثح

ؿواسُ واسذ :

سؿسِ  :زجشتی -سیاضی

زاسیخ 1394/10/9 :

ًام :

دتیشػساى  :ػالهِ عثاعثایی

صهاى خاػخگَیی  80 :دلیمِ

ًام خاًَادگی :

ردیف
الف

مهر آموزشگاه

سواالت

بارم

زبان شناسی ( 4نمره )
 -1چشا جولِ ی صیش دس صتاى هؼیاس واستشد ًذاسد؟ ؿىل دسػر آى چگًَِ اػر؟

0/5

اػر
ػذالر اجسواػی ٍ احسشام تِ لاًَى  ،هایِ ی تـشی تمای جَاهغ .
0/5

 -2چشا ًوی زَاى ٍاحذ صتاًی (( گثح )) سا زَلیذ وشد؟

0/75

 -3الگَی ّجایی ٍاطُ (( دآلسام )) سا تٌَیؼیذ.

0/5

ٍ -4اطُ ّای (( دػسیاس -دستاس )) تا چِ ؿیَُ ای ػاخسِ ؿذُ اًذ؟
 -5ػالهر اخسصاسی (( ؿواسُ ی اػساًذاسد تیي الوللی وساب)) سا تٌَیؼیذ.
ّ -6جای آغاصیي وذام ٍاطُ عثك الگَی(( صاهر  +هصَذ  +صاهر )) ػاخسِ ؿذُ اػر ؟
الف) آزؾ افشٍص

ج) خَاسصم

ب) خیـشٍ

ب

0/5

ذ) هَرى

ّ -7شیه اص ٍاطُ ّای هـخص ؿذُ هـوَل وذام یه اص ٍضؼیر ّای چْاسگاًِ گزس صهاى ؿذُ اػر؟
الف) چَ ػَفاسؽ آهذ تِ خٌْای گَؽ

0/5

ب) خای دس سواب خٌگ ًَتسی آٍسد.

0/75

نگارش ( 5نمره )
0/5

ّ -8ش یه اص هَاسد صیش هشتَط تِ وذام ًَع ٍیشایؾ اػر؟
ب ) زَجِ تِ اهالی ولواذ ّن آٍا ٍ واستشد آًْا

الف) واستشد دسػر« سا » ی ًـاًِ هفؼَل
وٌیذ
 -9جولِ صیش سا ٍیشایؾ .

0/5

وٌٌذ
داًـجَیاًی وِ ؿاهل گزساًذى ٍاحذّای ػوَهی هی ؿًَذ تشای اًجام واس خَد تِ آهَصؽ هشاجؼِ .
دّیذ
 -10تا زَجِ تِ هسي صیش تِ ّشیه اص ػَاالذ صیش خاػخ .
اػر
خَد گٌثذ چٌگی تِ دل ًوی صد ٍتذٍى ًظن ٍ زشزیة دس آى جا دیذُ هی ؿَد .ػسَى ّا تؼیاس ػظین ٍ غَل آػا .
الف) ایي ًَؿسِ تِ چِ ؿیَُ ای ًگاسؽ ؿذُ اػر؟

ب ) ایي ًَؿسِ حاصل چیؼر؟

 -11دس صًذگی ًاهِ ّای سهاى گًَِ ًَ ،یؼٌذُ ػؼی هی وٌذ تش اػاع ٍ ...............تا ازىا تش  .............صًذگی یىی اص تضسگاى
سا دس لالة یه هاجشا تٌَیؼذ.

0/5

 -12دلیل اهسیاص (( زاسیخ تیْمی )) اص وساب ّای دیگش زاسیخی دس چیؼر؟

0/5
1

 -13تیر صیش سا تا جاتِ جایی هخسصش تِ ًثش تاصگشداًی وٌیذ؟
جْاى دیذُ ای گفسؾ ای تلَْع

زَ سا خَد غنخَیـسي تَد ٍ تغ !

 -14دس تاصًَیؼی  ،ضوي حفظ هحسَا ٍ خیام چِ زغییشازیدس ًَؿسِ ایجاد هی ؿَد؟ ( روش دٍ هَسد وافی اػر )
وٌیذ
 -15یه هَسد اص زفاٍذ ّای تاصگشداًی ٍ تاصًَیؼی سا روش .
ج

0/5

1
0/5

دستور زبان (  8نمره )
اػر )) تِ خشػؾ ّا خاػخ دّیذ.
 -16تا زَجِ تِ جولِ ی (( ایلیاد اص آثاس َّهش ؿاػش لثل اص هیالد یًَاى .
الف) ایي جولِ اص چٌذ ٍاطُ زـىیلؿذُ اػر؟

ب) ایي جولِ اص چٌذ زىَاط زـىیل ؿذُ اػر؟
ادامه سواالت در صفحه دوم

1

ردیف

بارم

سواالت
تٌَیؼیذ
.
 -17دس جولِ (( ایي خضؿىاى ٍسصؽ ؿادی آٍس ٍالیثالسا تشای زوام ػٌیي هٌاػة هی داًٌذ )).هَاسد خَاػسِ ؿذُ سا
ب) ّؼسِ گشٍُ فؼلی

الف) زؼذاد گشٍُ اػوی

1/5

ج) زؼذاد زىَاط جولِ

 -18دس ػثاسذ صیش چِ ًَع حزفی دیذُ هی ؿَد؟

0/5

" هَس چِ هی داًذ وِ تش دیَاسُ اّشام هی گزسد /یا تش خـسی خام "

0/5

تگَییذ "
.
" اص ؿوا هی خَاّن حمیمر سا

تٌَیؼیذ
.
 -19گًَِ هَدتاًِ افؼال سٍتِ سٍ سا

 -20چشا دس جولِ (( هي هؼلن تایذ خاػخگَی هـىالذ دسػی داًؾ آهَصتاؿن )) ًوی زَاى ًْاد جذا سا حزف وشد؟

0/5

 -21وذام فؼل لثل اص خزیشفسي زىَاط (( اى )) گزسا تِ هسون تَدُ اػر؟

0/5

الف) فْواًذى

ب) خَساًذى

ج) سّاًذى

ذ) خشاًذى

 -22اص هصذس " ًَاخسي " فؼل هضاسع هؼسوش ( دٍم ؿخص جوغ ) تؼاصیذ؟ ٍجِ فؼل سا هـخص وٌیذ ؟ ػدغ هجَْل وٌیذ.
 -23جولِ ی گزسا تِ هفؼَل (( خذس ٍ هادس وَدن سا تا خَد تِ گشدؽ تشدًذ)) ًاگزس وٌیذ.
 -24تا زَجِ تِ جولِ ی صیش تِ ػَاالذ خاػخ دّیذ.
(( خذاًٍذ تا روش لصِ خیاهثشاى ٍ حفظًام ًیىَواساى  ،خَد سا دٍػسذاسهَهٌیي ٍ زحمیشوٌٌذُ ی هٌافمیي هی داًذ

))

1
1
2

الف) جولِ فَق چٌذ جضئی اػر؟
ب) فؼل جولِ اص جْر ػاخسواى چگًَِ فؼلی اػر؟
تٌَیؼیذ
.
ج) ًَع هسون جولِ سا
ذ) ًوَداس دسخسی آى سا سػن وٌیذ.
 -25دس جولِ ی (( واس یؼٌی خاللیر )) وذام ٍاطُ واس فؼل سا اًجام هی دّذ؟
د

0/5

امال و بیاموزیم ( 3نمره )
وٌیذ
 -26جولِ ّای صیش سا تا ولواذ دادُ ؿذُ واهل .

0/5

ًیؼر
.
الف) زَاًایی هَالًا جالل الذیي دس (المای -الغای ) هؼاًی تش ّیچ وغ خَؿیذُ
وشد
ب) تٌای تاؿىَُ ٍ ( هؼظن -هؼظن ) چْل ػسَى چـن ّش تیٌٌذُ ای سا خیشُ هی .
 -27وذام یه اص ٍاطُ ّای داخل وواًه صاهر هیاًجی ًذاسد؟(فشػَدگی -فشٍهایگاى -ون سًگی -دٍؿیضگاى )

0/25

 -28وذام ٍاطُ اص ًَع خؼًَذ تا ٍاطُ ی(( ػداّاى )) یىؼاى اػر؟ ( وَّاى -خاییضاى -گیالىً -وایاى )

0/25
0/5

 -29دس زشویة (( داًؾ خظٍّاى هَػؼِ ویاى هْش )) چٌذ فاصلِ هیاى ٍاطُ ای ٍ هیاى حشفی ٍجَد داسد؟
 -30ؿیَُ تیاى هصشاع (( ًـسِ اػر تِ جاًن ّویـِ زا ّؼسن)) تش اػاع ؿیَُ ػادی اػر یا تالغی ؟

0/25

 -31وذام ٍاطُ داخل وواًه ًیاص تِ زـذیذداسد؟ ( ػادی -زؼلیر -هـمر -لضاذ )

0/25
1

داسد دسػر ّشیه سا تٌَیؼیذ.
 -32دس گشٍُ ولواذ صیش چْاس غلظ اهالیی ٍجَد .
هحول ٍ تیَْدُ -حَصُ آصهَى -هغشٍس ٍ ػسیضگش -صفیش خشًذگاى -ػفش ٍ حزسٍ -صال ٍ فشاق -ػذس الوسالْیي
جارتِ ػحش اًگیض .
باد »
« در بهار جوانی گل های انذیشه تان بارور .

جمع نمره

20

