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 پایه دهن 1سواالت  اهتحاى درس ادبیات فارسی 

 نام و نام خانوادگی:

 دبیرستاى:

اتاق:

 باسوه تعالی

...........اداره کل آهوزش و پرورش استاى .......

 هدیریت آهوزش و پرورش شهرستاى ..................

 کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

 دقیقه 30 : زهاى اهتحاى

/ .  1331تاریخ آزهوى:  ......./ ........

2:تعداد صفحه                1:سوال تعداد 

 :                             نوره باحروف:نام و نام خانوادگی دبیر و اهضا :                                                                نوره به عدد

 بارم ردیف

 ّریک از هفاّین تا کذام تیت هرتثط است؟1

 ی هعطَق()حتوی تَدى سرًَضت/ضکن پرٍری/ تاثیر ّوٌطیي تذ / تی ٍفای

 ّوَار دم  از ّوٌطیي   ّر              الف( آب را تیي کِ  چَى  ّوی ًالذ     

 گفتا خَضا ًسیوی کس کَی دلثر آیذ ب(گفتن خَضا َّایی کس تاد صثح خیسد          

 ج(کثَتری کِ دگر آضیاى ًخَاّذ دیذ             قضا ّوی تردش تا تِ سَی دام ٍ داًِ

 آیذگفتن ز هْرٍرزاى رسن ٍفا تیاهَز                 گفتا زخَترٍیاى  ایي کار کوتر د(

جاى یاتذت زآى خَرش پرٍرش کِ     ُ(هخَر طعوِ جس خسرٍاًی خَرش           

1

 جْص ضویر را در اتیات زیر تا تعییي جایگاُ اصلی ضویر ًٍقص آى را تَضیح دّیذ.2

 کِ دستت تر ًوی دارم زداهي             ّی جَر تر هي الف(تکي  چٌذاى  کِ خَا

ب(صذ جَی  آب تستِ ام از دیذُ تر کٌار           تر تَی تخن هْر کِ در دل تکارهت

1

1.5 تر هثٌای ساختواى ٍاشُ ّا  را تقسین تٌذی کٌیذ.)خًَسردی/ طثیثت / جْص / رّثر / رٍاًص / رًذاًِ (3

 ص گرٍُ اسوی هطخص ضذُ را تٌَیسیذ.ًق4

 یاتذت زآى خَرش پرٍرشجاى  کِ     جس خسرٍاًی خَرش            طعوِهخَر الف( 

 

؟تاز کِ جَیو ّر دٍ جْاىب(ای تی ًطاى هحض ًطاى از کِ جَیوت            گن گطت در تَ 

2

 / پشمک ( )دخترک/ اتاقک / درمک / مردمک / عروسک       جذٍل زیر را تا کلوات دادُ ضذُ تکویل کٌیذ.5

 

 
 تَّیي تحثیة ضثاّت تصغیر هعٌی پسًَذ

 ................... ........................ ........................ ...................... ٍاشُ
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 هعادل هعٌایی ٍاشُ ّای دادُ ضذُ را تٌَیسیذ.«  کالس ًقاضی»ٍ « سفر تِ تصرُ»تاتَجِ تِ درس 6

.  ر .      ختکي حوام : ............... جاًطیي راستیي: .....................     .    : .................فرٍرفتگی تذى حیَاى    ًاهِ : .................

2

 هفَْم کٌایِ ّای زیر را تٌَیسیذ.7

 (خیالص تخت تَد.الف

ب(حرفی تِ کارش تَد.

1

10گل ّای اًذیطِ تاى ثور تخص تاد**
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