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 دقیقه  21 مدت امتحان دولتي کوشا )دوره اول(غیر  دبیرستان 2شماره صفحه : 

    

 تِ هعٌی آى غلط است؟ تا تَجِ کذام گضیٌِ   1 

 سئیسی: اصلی هِلَف: هشدٍد سائحِ: تَ اِستَلَنٓ: دسیافت کشد  

 هی تاشذ؟ « صٌاعات الجذیذُ ٍ الطاقِٔ الکْش تاًیِ فی ّزا العصش سثةٌ سئیسیٌ لِتَقَذُّمِ ال» کذام گضیٌِ هعٌی   2

 ت ّای جذیذ هی تاشذٌعًیشٍی تشق دس ّش صهاًی علت اصلی پیششفت ص  

 کاسخاًِ تشق دس ایي صهاى علت اصلی پیششفت صٌعت ّای جذیذ هی تاشذ   

 جذیذ هی تاشذ ًیشٍی تشق دس ایي صهاى علت اصلی پیششفت صٌعت ّای   

 هَاسد دٍ ٍ سِ   

 ؟  ًوی تاشذکذام گضیٌِ تا تَجِ تِ تَضیحات دادُ شذُ صحیح   2

  سجٔلٌ قَیٌّ ; هَصَف ٍ صفت ) تشکیة ٍصفی (   

 ف ٍ هضاف الْیِ )تشکیة اضافی( االصفِّ ; هضتابٔ   

 الطالثِ الضکیِ ; هضاف ٍ هضاف الیِ ) تشکیة اضافی (   

 کتابٔ الوعلِّن; هضاف ٍ هضاف الیِ ) تکشیة اضافی (   

 کلوِ ًاّواٌّگ سا اًتخاب کٌیذ.   4

 صٌِاعِ  آلَِ حٓفلَِ تِضاعِ  

 ام گضیٌِ است ؟ کذ« سٓفَشَتٌُا العلویِّ » تشجوِ صحیح عثاست   5

 سفشی علوی  گشدش علوی ها گشدش علوی سفش ها علوی است  

 هتشادف کذام گضیٌِ صحیح تِ کاس سفتِ است ؟   6

  کَتَةٓ; کاتِة  ساعٓذٓ; ًَصٓشَ ساقِذ; ساسِة ًامٓ ; ًََم  

 فی الحیاُ (  صفت هٌاسة تشای جای خالی دس کذام گضیٌِ آهذُ است؟ ) الٌساءٔ ................ یٓصذٔقيَ  7

 الوَهٌات الوَهٌَى الوَهٌتاى الوَهٌِ  

 دس کذام گضیٌِ آهذُ است؟ « تِسٓثٓةِ حادثٍِ اَصاتِٓٔ ایّامٓ الطفَلَِ » تشجوِ صحیح عثاست   8

 س ایام کَدکی تِ آى هثتال شذُ تَددتِ خاطش تیواسی کِ   

 اتفاق افتادُ تَد یسالتِ سثة ٍاقعِ ای کِ دس سٍصّای خشد  

 علت ٍضعیتی کِ دس دٍساى کَدکی اش داشتتِ   

 تِ دلیل حادثِ ای کِ دس سٍصّای کَدکی دچاسش شذُ تَد   

 



 
 

 دسستی تیاى شذُ است؟ دس کذام گضیٌِ هتضاد کلوِ تِ   9

 هتالیّ: اسَُ  سٓقَذٓ: ًامٓ ساسِة: ًاجِح صٍاج: هیالد  

 کذام است؟ « اَیُّْٓا الشَّجٔالىِ ....................... اعواالً حٓسٌِٓ » فعل هٌاسة تشای جای خالی جولِ   11

 اِعٕوٓل   اِعٕوٓلَا الال تَعوَٓ اِعوال  

 است ؟  غلطدادُ شذُ کذام گضیٌِ تا تَجِ تِ تَضیح   11

  ; هضاسع هٌفیال تَکتُةٕ  اُکتُة; فعل اهش  

 ال تَزّْٓثا; فعل ًْی  ال یٓزّْةٔ; هضاسع هٌفی  

 ِٔ للطالثاتِ : ......................سٓسَّذٓقالت الؤ  12

 ال تَضحٓکٕ  ال تَضحٓکيَ ال تَضحٓکَا ال تَضحٓکی  

 ًاتِ . الطّالة الّزی ال یٌٓجِحٔ فی االهتحا  13

 دٓحن هٔض هِلَف صَٓم ساسة  

 . صِفٌِ للوکاىِ اللولَءِ تاالشخاصِ ٍاالشیاء  14

 هِثالی هٓضدٓحِن حٓفلَِ صٍاجٍ ًشیط  

 اهش کذام گضیٌِ صحیح هی تاشذ؟   15

 ًٌَصشیيَ; اًُصٔشی  تَزّٓثٕيَ ; اِرّْٓة تَجلِسٔ; اَجلِسٕ تَکتثاىِ; اِکتُثٌا   
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