
 1396 / 3:       /تاریخ اهتحاى  تاسوِ تعالي

دقيقِ  50      :   هذت اهتحاى..........ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش :ًام ٍ ًام خاًَادگي 

: ساعت ضرٍع ........ کارضٌاسي سٌجص ٍ ارزضياتي ضْرستاى :ًام آهَزضگاُ 

 11: تعذاد سَال : ضوارُ داٍطلة 

 2: تعذاد صفحات ضطن  :   پایِ     اًطاء فارسي :  درس ردیف 

.  را هطخص کٌيذ ( هَصَف ٍ صفت)در هتي زیر ترکيثْای ٍصفي  (1

.بِ کار دٍستاى اًذیشِ کي ٍ چَى دٍست ًَگیری پشت بر دٍستاى کْي هکي ٍ با یاراى خَیش تذبیر کي 

. تا استفادُ از جاى تخطي ترای کلوِ زیر یک جولِ تٌَیسيذ   (2
.................................................................................................باغ 

. ترای کلوِ ی داخل پراًتس دٍ ّن خاًَادُ تٌَیسيذ  (3
. بی چَى را جلب ًوَد  (خالق)با جْذ ٍ کَشش هی تَاى رضای 

. در هصراع زیر ضثِ جولِ را پيذا کٌيذ  (4
«سعذیا ، هرد ًکًَام ، ًویرد ّرگس » 

. جولِ ّای زیر را تِ ًثر سادُ تٌَیسيذ  (5

 ّر کِ خاهَشی اختیار کٌذ رستگار هی شَد                       ًخست کسی ، هي باشن کِ بذٍ گرٍم

. تا تَجِ تِ هعٌای جولِ زیر ضکل صحيح کلوِ خط تکطيذ  (6
. بَد از خذای تعالی ًترسذ  (هصر ، هسر )ّر کِ بر هعصیت 

. هفرد کلوِ ّا را تٌَیسيذ  (7

: عجایب :              فضال 

 .قافيِ ٍ ردیف را هطخص کٌيذ  «  ای هادر عسیس کِ جاًن فذای َت                       قرتاى هْرتاًي ٍ لطف ٍ صفای َت» در تيت  (8

. هَارد خَاستِ ضذُ را در جذٍل تٌَیسيذ  (9

 .اشدّا دٍبارُ خَد را بِ رخش هی ًوایاًذ 

فعل هتون هفعَل ًْاد 

. یک تٌذ تٌَیسيذ ( هار گسیذُ از ریسواى سياُ ٍ سفيذ هي ترسذ ) درتارُ ضرب الوثل  (10

طراح سواالت:حسین نصرتى



. از تيي هَضَعات زیر یکي را تِ دلخَاُ اًتخاب کٌيذ ٍ تا رعایت قَاعذ ًگارضي آى را تٌَیسيذ  (11

. با یکی از زیباییْای طبیعت سخي بگَ- 1

دٍست آى باشذ کِ گیرد دست دٍست                            در پریشاى حالی ٍ درهاًذگی- 2



 

 

 

 .این فایل متعلق به فروشگاه وسایت سخت کوشان می باشد
 

 

 
 


