
 

 امتحاوات 
 پريرش آمًزش

 ُرانت 1مىطقٍ 

 بسمٍ تعالی

 جمًُري اسالمی ايران

 ادارٌ كل آمًزش ي پريرش شُر تُران

 ادارٌ آمًزش ي پريرش  مىطقٍ يك تُران

 َىرستان امام حسه مجتبی)ع( 

 مهرمحل 

 ياامضاءمذير

 کلیذ
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 دقيق85ٍامتحان: يقت ادتیات فارسی درس3کلیذ  خاًن جثرئیلیدبيران :

   

 بارم  رديف

 

 نمره(11بخش اول: فارسی )      -1      

 نمره(1)معنی واژگان             

  25/0                                                                                              ٍاتستِ-3 عالقوٌذهَلع الف( 

 25/0                                                                                                  3 اًتخاب کردى گسیيب( 

 25/0                                                                                               3 تذٍى اسة   تی تارگیج( 

 25/0                                                              تی درًگ -تذٍى فکر ٍاًذیطِ سخي گفتي  ارتجاال 3د( 

 

 نمره(2معنی شعر ونثر )-2   

1 )------------------------------------------                                                            5/0 

 5/0                                                            ---------------------( ًظر صائة ّوکاراى هحترم2

3)-----------------------------------------------                                                      5/0 

4)----------------------------------------------                                                      25/0 

5 )-------------------------------------------                                                          25/0 

 

 نمره(2)درک مطلب - 3

 5/0                                                                       ًسدیک ضذى  تِ خذا تا اطاعت ٍعثادت         3    

 5/0                                                                                    ًاتَد کردى -ضکست دادى            4    

 5/0                                                                                            درک هقام اهام حسیي         5    

 25/0                                                                                                       زخوی ضذى         6    



 

 25/0                                                                                                    رسیذى تِ خذا         7    

 نمره(1شعرحفظی )         8    

 25/0                     گِ ًعرُ زدی تلثل،کِ جاهِ دریذی گل                تا یاد تَ افتادم ازیاد ترفت آًْا -الف

 25/0             س              از ایي هرز فرخٌذُ هرد خیس                               کٌام پلٌگاى دضوي ستی -ب

 5/0                         کساى خیرُ ضذ دیذٓ رٍزگار                      دگر رُ چٌاى ضذ ٌّر آضکار          -ج

 

 نمره( 5/1آرايه های ادبی )         9    

 0/ 25             «ا» ٍ هصَت « ر » ٍاج آرایی صاهت  -3تطثیِ     -2تیر الواس 3 اضافِ ی تطثیْی   -1الف( 

 5/0                                                         «س ٍ ر» صاهت ٍاج آرایی   -3تطثیِ    -2اغراق   -1ب( 

 25/0                                                                      ج( کویتص لٌگ تَد 3 کٌایِ از ًاتَاًی اًجام کار

 25/0                                                                                                        ت( هراعات الٌظیر  

 25/0                                                                                     ث( سلیح ٍ هسیح       کلوات هوال

 

 نمره(5/1دستور )

 25/0                                                                                                 ضویر اضارُ –آى        13   

 25/0                                                          یکی تیر زد تر تراسة اٍ          تر اٍل حرف اضافِ       11   

 25/0                                                                                                     هی رساًٌذ            12   

 25/0                                                                        عالی تریي صحٌِ ّای ًثرد تي تِ تي        13   

 5/0               هضاف الیِ  2هضاف الیِ          ادتیات ٍاتستِ  1داًص آهَز3 ّستِ     کالس3 ٍاتستِ         14   

 نمره( 1امالی واژه   )

 25/0                                                                                                  الٍت 3 خَاًذى  ت        15  

 25/0                                                                                                      الف( ٍقة             16  

 5/0                                                                                                    حجة     –ب( رّاٍرد 

 

 نمره(11) نگارش: دوم بخش

 25/0                                                                                              الف (  گسیي گفتِ ّا        17 

 25/0                                                                                                              ب(  اگرًَیسی

 25/0                                               . الف( عیٌی زیرا از اهَر دیذاری ٍهحسَسات استفادُ ضذُ است18



 

 

 25/0                                                                  .ب(رٌّی زیرا از اهَر رٌّی ٍخیالی تْرُ تردُ است

 5/0                                                                                 الف(  ًاسازی هعٌایی یا تضاد هفاّین19

 5/0                                                                                                      ب(  سٌجص ٍهقایسِ

 

 1                                                                                                                هثل ًَیسی23

 

 5                                                                                                        هَضَعات اًتخاتی21

  1                              رعایت ًطاًِ ّای ًگارش در هتي ّای سازُ ّا ٍ هتي تَلیذی 

  1                                                            رعایت اهالی درست ٍاشگاى ٍ عثارات  

 

 

 

 «موفق باشیذ»

 
 

 

 21                                                                                                                                                                                                                 جوع


