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 11/31/89  تاريخ امتحان :  رشتٍ: (:دايطلب ش)صىدلی ش

 صبح   9:30       :امتحانساعت  یاصدّن :پايٍ :خاوًادگی وام ي وام

 دقيقٍ    98    امتحان: يقت ادتیات فاسسی دسس:کلیذ  خاًن جثشئیلی دبيران :

   

 بارم  رديف

 

 نمره(01بخص اول: فارسی )                  

 معنی واژگان      1    

 25/0                                                                                     کوک-: یاسی  هؼًَت( الف           

 25/0                                                                                                   : دام  جالب(            

 25/0                                                                                        : جوغ شذى  اًجويج(            

 25/0                                                                                     گَْاسُ-: کجاٍُ  هحولد(            

 ًوشُ( 2هؼٌی ػثاسات ٍ اتیات . )      2    

                                                                                                                                                       25/0                                              -------------------------------------------( الف          

                                                         5/0                                            --------------ًظش ّوکاساى هحتشم صائة است------( ب          

                                                    5/0                                            ----------------------------------------------( ج          

                                                   5/0                                          ------------------------------------------------( د          

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

  

 نمره(2)درک مطلب            

              5/0                   کٌٌذ هی صهاى اسَدگی ّوکاسی شایستِ تش است ٍگشًِ سشصًش کٌٌذگاى فشصت تذگَیی ٍسشصًش سا پیذا دس    3   

 25/0                                                                                                 هشحلِ تِ هشحلِ      4   

 5/0                                                                                                      گشیثاى-یقِ       5   

 5/0                                                                          تیش اص گٌجایش رٌّن هی داًستن       6   

 25/0                                                                                                              شْذا      7   

 



 

 نمره(0ضعرحفظی )      8   

 25/0                               الف( دیذ یکی ػشصِ تِ داهاى کَُ            ػشضِ دُ هخضى پٌْاى کَُ           

 25/0                                   ب( هٌن پَس ایشاى ٍ ًام آٍسم                  صًیشٍی شیشاى تَد گَّشم          

                           5/0                   ج( کٌن جاى خَدسا فذای ٍطي              کِ تا اٍ چٌیي است پیواى هي                      

 نمره( 5/0آرایه های ادبی )      9   

 25/0                                                                          الف( ای حشف ًذا آفتاب حسي هٌادا          

 5/0             خشٍشیذى کٌایِ اص ػصثاًی شذى جای ٍپای جٌاس اختالفی« س»ب( ٍاج آسایی صاهت           

 25/0                                                                                         تضاد  ج( ادتاس ٍاقثال ;          

 5/0                                      ت( پا ٍسش : تٌاسة                 ًغوِ ی ػشق: اضافِ ی تشثیْی           

 نمره(5/0دستور )          

                                                             25/0                                                                               صدُ است ;حزف تِ قشیٌِ لفظی     10 

 25/0                                                                                            ; صفت فاػلی خٌذاى     11 

 25/0                                                                                                             تستائین     12 

 25/0                                                                                                      استاد هؼیي      13 

 25/0                                                                                                               اٍ          14 

                                                                                     25/0                                                                                        چٌذ ; صفت هثْن           15  

 نمره( 0)امالی واژه         16  

 25/0                                                                                                          ادا 

 ٌ25/0                                                                                                  صحتاه 

 25/0                                                                                                      الف( اًؼطاف     17  

 25/0                                                                                                          ب( الحاح          

 نمره(01) نگارش: دوم بخص            

 2                                                                                                     مثل نویسی     18  

 شیطاى است ػجلِ کاس  

  چاُ هکي تحشکسی اٍل خَدت دٍم کسی  

 چشا ػاقل کٌذ کاسی کِ تاصآسد پشیواًی 

 آب سیختِ، جوغ شذًی ًیست 

          



 

 درک ودریافت ضعر           

 1                                                                        خثش آهذى اهام صهاى ٍهذد گشفتي اص اٍ      19 

  

 5                                                                                            اًتخاب هَضَع اًشاء .      20 

        1                                                                                      سػایت ًشاًِ ّای ًگاسشی .          

   1                                                                                             سػایت اهالی دسست .          

 

 

 

       «موفق باضیذ    »                                                                                                          

 
     20                                                                                                                         جوغ


