
 ۲۸/۱۰/۱۴۰۱:تارید تعالی باسوه :ذانىازگی نام و نام

 صبح ۸ :زهاى پرورش و آهىزش وزارت فارسی :زرس آزهىى

 زو :صفحه تعساز آبساناى ضهرستاى پرورش و آهىزش هطتن :پایه

 ۱۴۰۱-۱۴۰۲:تحصیلی سال هىرهىری کالت برص اول هتىسطه :هقطع

 اول :نىبت حجاب زبیرستاى حسینی ضاهرخ :زبیر

 

 بارم سىاالت رزیف

 هؼٌی ّ هفِْم ضؼر ّ ًثر ۱

 .هؼٌی هتْى زیر را تَ ًثر رّاى تٌْیسیذ

 

 ۵/۰تٌی آدم ّ هرؽ ّ هْر ّ هگس / پرستار اهرش ُوَ چیس ّ کس _ الف

 

 ۵/۰خْیص هطوار  آى رّز زػور/ رّزی کَ در آى ًکردٍ ای کار _ ب

 

 ۵/۰کَ ًیَن تر دِر تْ تالیي ًَِ / پیر گفتا کَ چَ ػست زیي تَِ؟ _ ج

 

 ۵/۰. تَ لذر هی گْین ّ تی هْلغ ّ تی حساب ًوی گْین_ د

 

 ۵/۰. استْارتریي ستایص آى است کَ تر زتاى ّ خاهَ ی دضوي رّاى ضْد_ ٍ

 

 

۲.۵ 

 هؼٌی ّاژٍ ۲

 .هؼٌی ّاژٍ ُای هطخص ضذٍ را تٌْیسیذ

 

 ۲۵/۰: ...............( هطمّت.)  تذّى آًِا، زًذگی آیٌذٍ پر هطمّت خْاُذ تْد. ۱

 

 ۲۵/۰: ...............( هرضذ. )تْ هی خْاُی هرضذ خلك تاضی.۲

 

 ۲۵/۰:..................( سپٌذ. ) کطْر ها ُوْارٍ سرزهیي سپٌذ فّر ّ فرّؽ است. ۳

 

 ۲۵/۰..................(: ًژًذ) ّی ًْازًذٍ ی دل ُای ًژًذ . ۴

 

۱.۰ 

۳  

 درک هطلة

 ۵/۰تَ داستاى کذام پیاهثر اضارٍ دارد؟ " گلستاى کٌذ آتطی تر خلیل" هصرع . ۱
 

 □(ع)ًْح_ د□       (ع)ػیسی_ ج□       (ع)هْسی_ ب□        (ع)اتراُین _ الف

 

 ۵/۰. است................... ........، هٌظْر از خذاًّذ "خذاًّذش را تگْی کَ گرگ تِثُرد"در ػثارت . ۲

 

 ۵/۰، تر چَ ًکتَ ای تاکیذ دارد؟ "ُر چٌذ تْ را در آى ضررُاست/ زًِار هگْ سخي تَ جس راست " تیت . ۳

 

 ۵/۰در کذام گسیٌَ آهذٍ است؟ " آهادٍ ی خذهتص تَ جاى تاش" هفِْم هصرع .۴

 

 □ّجْدت آهادٍ ی خذهت کردى تَ اّ تاش از اػواق_ ب□          تا فذا کردى جاى خْد تَ اّ خذهت کي_ الف

 

 ۵/۰. است" هسجذ" ، هٌظْر از خاًَ ی خذا "ایٌجا خاًَ ی خْب خذاست" در هصرع . ۵

 

 □درست _ ب□                ًادرست _ الف

۲.۵ 
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تارم سْاالت ردیف 

تاریخ ادتیات  

 ۲۵/۰کذام اثر جسء ادتیات اًذرزی ّ تؼلیوی است؟ . 1

 

 □تاریخ اردالى_د□          گلستاى_ ج□         حافظدیْاى _ ب□          ضاٌُاهَ_ الف

 

 از آثار ّی. ُجری است............ ًْرالذیي ػثذالرحوي جاهی، ضاػر ّ ًْیسٌذٍ ی هؼرّف ایراًی در لرى .  ۲

 

 ۵/۰. اضارٍ کرد.......................... هی تْاى تَ 

 

 ۲۵/۰. از آثار لیصر اهیي پْر است" تَ لْل پرستْ"کتاب . ۳

 

□ ًادرست_ ب□                         درست_ الف

 

1 

 داًص ادتی ۵

 ۵/۰( ُر کذام یک هْرد) در اتیات زیر، از کذام آرایَ ی ادتی استفادٍ ضذٍ است؟ .۱

 

 ًام اّ ًْر ّ ًطاًص رّضٌی/ ّ ًیست خطن ّ رّضٌی  ػادت ا_ الف

 

 تاج ػّست تَ سرم تٌِادی/ دِر دّلت تَ رخن تگطادی _ ب

 

 ۱. ارکاى تطثیَ را در ػثارت زیر هطخص کٌیذ. ۲

 

 .چِرٍ ی اّ هاًٌذ گل، زیثا است

 

: ............. ادات...                : ...........ّجَ ضثَ: ............             هطثَ تَ: ............              هطثَ

 

۱.۵ 

۶  

 داًص زتاًی

 ۲۵/۰.ًیذدر گرٍّ اسوی زیر، ُستَ را هطخص ک. ۱

 

 درخِت پر تاِر ػلن

 

 ۷۵/۰. ، هْارد خْاستَ ضذٍ را تٌْیسیذ"پرسیذم" از فؼل. ۲

 

 : )......................(هصذر: )...................(         تي هاضی: ).................(         تي هضارع

 

 ۵/۰.در جولَ ی زیر، ًِاد ّ هتون را هطخص کٌیذ. ۳

 

.........     : .........هتون: ...............                    ًِاد.               سالم کردزُرا تَ دّستص 

 

۱.۵ 

 10/0 !باضیس تىانا و زانا 
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