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 باسمه تعالی :نام ونام خانوادگی 
 کهگیلویه و بویر احمداستان اداره کل آموزش وپرورش 

 کهگیلویه مدیریت آموزش وپرورش شهرستان 

             97 دی ماه  –اول نوبت

  دقیقه             وقت امتحان:

     ساعت برگزاری:   نام درس:  محل مهر 

   جوادیهولتی نمونه ددبیرستان  نام آموزشگاه:

 
 10/97/  5     تاریخ امتحان:

 صفحه             تعداد: سؤال           تعداد:   :  رشته                          :       پایه

 تجدیدنظر:نمره پس ازنمره باحروف                                                    دنمره باعد   نام ونام خانوادگی دبیروامضا:

 بارم عنوان سؤال      ردیف 

متفاوت است؟      الف(رخش پندار    هیبا بق نهیکدام گز-1

چشمه معرفت            ج(تاج عزت               د(دل 

  نیغمگ

مظهر      -؟   الف(مظاهرمفرد کدام کلمه نادرست است-2

 راد – رادان(د    استماع –ج(مستمعان      لتفضی– لیب(فضا

 ( 4.)دیسیبه نثر ساده و روان بنو3

         گفتن                       تیثنا ستی(حد من نالف

 سفتن تیگوهر شکر عطا

 میافراز ی(سر از همگنان بر مب

(ده روز مهر گردون افسانه است و افسون               ج

 ارایفرصت شمار  ارانی یبه جا یکین

  یپا دیرا د یو ریامبدان خانه در شد و  ری( ناگاه وزد

 بدان گودال فرو کرده .

 دیگفت ؛ هر راست نشا دیمتناسب با جمله))جز راست نبا-4

 (1.)دیسیشعر بنو تیب کیگفت(( 

چاشت:              (  3)دیسیواژه ها را بنو یمعن -5

جوالهه:             هنجار:          ظفرمند:            

زر ناب:                ستبر:             خَز:      

دشمن:          ی:           خامه زفرومانده:             نغ

 مرشد:           طراوت:

چون تو  یکه مرا خوار نساخت ***  به خس می)) شکر گو تیدر ب-6

 (1.)دیرا مشخص کن هیارکان تشبگرفتار نساخت((   

 (2.)دیسیخالق آثار را بنو -7

فرزند                             :   خیالتوار جامع

                  :      دیاسرار التوح                  :       رانیا

 :   لیجامع التمث

 کیهر مورد فقط  ی. )برادیرا مشخص کن یادب یها هیآرا-8

 (2( )دیسیبنو هیآرا

 خال تو را به خواب خواهم برد.)..........( الی(خالف

به سمن خواهد داد          چشم نرگس  یقی(ارغوان جام عقب

 نگران خواهد شد.)...........( قیبه شقا

بر آتش  یگروه                لیبر خل ی(گلستان کند آتشج



 

 

 ).................(لیبرد زآب ن

(سنجاقک با غم و اندوه به مرداب نگاه د

 کرد.).............(

 (5/0د.)باش ی.......... میجزء گروه اسم نیمهم تر9

 

 باسمه تعالی نام ونام خانوادگی:
 استان کهگیلویه و بویر احمداداره کل آموزش وپرورش 

 کهگیلویه مدیریت آموزش وپرورش شهرستان 

             97دی ماه   –اولنوبت 

  دقیقه            وقت امتحان: 

 ساعت برگزاری:       نام درس:  محل مهر 

   جوادیهن نمونه دولتی نام آموزشگاه: دبیرستا

 
 10/97/  5     تاریخ امتحان:

 تعداد:             صفحه تعداد:           سؤال   : رشته :                                 پایه

 مره پس ازتجدیدنظر:نمره باعدد                            نمره باحروف                        ن   نام ونام خانوادگی دبیروامضا:

 بارم عنوان سؤال      ردیف 



 

 

 (5/1.)دیسیآموخت ، بنو دیکه بهلول به جن یسه درس-10

))با چشم ادب نگر پدر را           از گفته او        تیدرب-11

 (1)دیحروف  اضافه   و    مفعول را مشخص کنسر را ((    چیمپ

 با حالت ........و یشیایو ن یشیمتن ستا -12

 (5شود.) ی........خوانده م

از  دیاست که به تقل یکتاب ....... از آثارجام-013 

 (5/0گلستان نوشته شده است.)

 ( 5/0.)دیهسته و وابسته را مشخص کن-14

 بخوان  بایشعر ز کی

 شده سروده............  قالب در(( ماهر صورتگر)) شعر– 15

 (5/0.)است

 (1.) دیع  بسازرمضا و بن یبن ماض ریز یاز مصدر ها -16

:                                                          سوختن

 :مودنیپ
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