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 بسمه تعالی (2فارسی)نام درس:  

 وزارت آموزش و رپورش

داهی ردخشان ملی  سازمان  رپورش استعدا

 3آموزش و رپورش منطقه

گان   3دبیرستان فرزان

 زادگانتقی نام دبیر:

   97/ 01/ 01 :تاريـخ امتحـان

 ریاضی و تجربی: رشته

 هـمدیازپايه : 

 صبح 8 ساعت شروع:
 

 نمره(7قلمرو زبانی)( الف

/.  52صدى     ای ضىلّای خُشد یا تضسي دایشُصدى، حلمِحلمِب( /.                52  ، هجشٍح صخوی، خستِ(   الف( 1   

/.52گٌثذ ٍ هاًٌذ آى پیچذ. هعشٍف دس ًضد ّوِ وس، غذا ٍ آٍاصی وِ دس هیاى دٍ وَُ ٍ  هطَْس، د(        /.             52ا       ــشًــَُاى، تــجج(         

./52ًادسست هعٌی ضذُ است. « افشاط»(  گضیٌِ ج( ٍاطُ 2  

/.52گضیٌِ ب(   (3  

 /.52 ّش هَسد  { هَسد دٍ} ّای ًادسست: اص لضای آهذُ   /   تاصٍی حویّت  ٍاطُ  (4

 5(  تْطت فــشاغ   /   گـضاسد ضىش  /   دس ایي هله تذیي ســَس     /  سـفـیـش اص لفس ها    } روش چْاس هَسد{ ّشوذام  52/.

/.52خَد یا ّوِ : ًمص تثعی تذل    ب(     /.           52هشوة    الف( ( 6  

              /.52ش: هتون ب(    /.         52ش: هفعَل الف( ( 7

 /.52/.   /   تشویة اضافی: عواست دل ، خان ها 52/.  /  غفت پسیي : خشاب  52یه غفت پیطیي: ایي یا آى  ب(    /.        52ضیَُ تالغی  الف( ( 8

 /.   52تضوّي  ب(     /.           52تٌاسة   الف(( 9

 /.52  گضاسُ : تِ ًاگفتِ جَاتن تىطٌذ/.    52  ًْاد: اّل تحمیكب(      /.52گَیذ /.   هضاسع اخثاسی هعلَم : هی52ضَد فعل هجَْل: گفتِ الف(( 01

  /.   52 ضذ : تِ هعٌای گطتب(   /.   52 ضذ: تِ هعٌای سفتالف( ( 00

 نمره(5قلمرو ادبی)ب( 

        /.2   هَسد{دٍ }روش ، اغشاق آسایی، ٍاجتٌاسة جٌاس،تطخیع، استعاسُ، تلویح، وٌایِ،  (03                     /.52 )دسیای آتتطیي(  ( الفگضیٌِ  ( 02 

         /.52          الذّیي ساصی یا دایًِجن ب(                         /.52       اس ًیطاتَسیعطّ الف(( 04

          /.52        ًواد ضعف ٍ ًاتَاًی:  اهـروب                     /.52: ًواد ضجاعت ٍ لذست  شـیر( 05

      /.52 هعٌای ضةدس هػشاع دٍم: لیلی تِ/   /.52دس هػشاع اٍل: لیلی )ًام ضخػیت(  (07                    /.52 هشدم...(ّوِ ٍلت گضیٌِ ب( )( 06

         /.52 ضـثِ: خـوـیــذگـیٍجـِ ب(                             /.52 تِ: وـوــاىهطـثِ الف(( 08

        /.2    ِــتــَخــَد ســی خـــاهــثت اص خـالــع ب(              /.2  فامِ فیشٍصُــذ آى سٍضــاّــض الف( (09

        /.2  صیي ّوشّاى سست عٌاغش دلن گشفت د(              /.2  واى چْشُ هطعطع تاتاًن آسصٍست ج(     
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 نمره( 8)  قلمرو فکری( پ
 

 گیشد.ّای غحیح ٍ واهل ًوشُ تعلّك هیتِ پاسخ( 21

        /.52اجاصُ هاللات  د(                /.52سخٌاى ضیشیي ج(                        /.52 عطكب(              /.52  آثاس سعذی(  الف( 20

  /.52  یا ّش پاسخ هطاتِ تالش ٍ وَضص وشدى ، اتّىا تِ خَد ٍ صٍس تاصٍی خَد ( 22

 /.2 ضذ ّش اهشی سا تِ عٌَاى خَاست خذا تپزیشًذ.تیاى تَوّل ٍ ایواى تاالی هشدم وِ تاعث هی( 23

              /.52 گضیٌِ الف( ) تِ سٍصگاس سالهت ...(( 24

               /.52  سخي گفتيد(            /.52 ضعیف ٍ ًاتَاىج(         /.52 ًطذى ٍ ًپزیشفتيتسلینب(            /.52 وشدى ٍ سفتيوَچالف( ( 25

 /.52  خثش...()ّشوِ دس آتص ًشفت تیگضیٌِ ب ( 26

27 )  

 گروه ب گروه الف

 /.52     )یه تاس ّن ای عطك ...(   ب عقل و عشق ـ تقابل1

 /.52    د )تِ حشظ اس ضشتتی خَسدم...(   بر و ناگزيریــ ج2

 /.52 )گَیٌذ ص عطك وي جذایی...(    الف اداری ــ وف3

 

 

 نمره 21جمع كل :                                          !!!هنگام هاي شبساعتت، ناقوس شادي تيک تاکِ                                                                             

 
 


