تاسوِ تعالی

سؤاالت اهتحاى درس :فارسی

ساعت شروع11:00 :

رشته :علوم انسانی

پایه دهن دوره هتوسطه دوم –اهتحاى هیاى ترم سال تحصیلی  1365 -66تاریخ اهتحاى1365/8/26 :
نام و نام خانوادگی:

دبیرستاى :اهام خوینی (ره)

اداره آموزش و پرورش خواف

ردیـف

هدت اهتحاى 30 :دقیقه
تعداد صفحات.......... :
دبیر :قریشی

سـؤاالت

تـارم

 -1هعٌی اتیات ٍ عثارات سیز را تِ ًثز رٍاى تٌَیسیذ.
الف) ٍ اًذر ّوِ کاری داد اس خَیطتي تذُ ،کِ ّز کِ داد اس خَیطتي تذّذ ،اس داٍر هستغٌی تاضذ.
ب) در تُيِ ایي پزدُ ًیلَفزی  /کیست کٌذ تا چَ هٌی ّوسزی؟
ج) چٌذاى کِ ها در حوام ضذین ٍ ،دالک ٍ قیّن درآهذًذ ٍ خذهت کزدًذ.

قلمرو
فکری

6

د) ّز کِ تِ ًام فزیفتِ ضَد تِ ًاى اًذر هاًذ ٍ ّز کِ تِ ًاى خیاًت کٌذ تِ جاهِ اًذر هاًذ.
ّـ) سگ را رٍاى گزتِ هیریخت ،اها در تیزًگ اسة حزفی تِ کارش تَد.
ٍ) اگز غن ٍ ضادیت تََُد ،تِ آى کس گَی کِ اٍ تیوار غن ٍ ضادی تَ دارد.
 -2عٌصزالوعالی در عثارت سیز ،اًساىّا را تِ چِ کاری تَصیِ هیکٌذ؟
« تذاى کَش کِ تِ ّز هحالی اس حال ٍ ًْاد خَیص تٌَِگزدی ،کِ تشرگاى تِ ّز حق ٍ تاطلی اس جای ًطًَذ.

2

 -3در تیت سیز چِ آرایِای تِکار رفتِ است؟
« تَی تْثَد ساٍضاع جْاى هیضٌَم  /ضادی آٍرد گل ٍ تاد صثا ضاد آهذ »

1

 -4هفَْم کٌایی عثارات سیز را تٌَیسیذ.

قلمرو
ادبی



هعلن صَرتک تِ رٍ ًذاضت.



تشرگاى تِ ّز حق ٍ تاطلی اس جای ًطًَذ.

3

 -5دٍ آرایِ تزجستِ تیت سیز را هطخص کٌیذ.
« چَى تِذٍََم سثشُ در آغَش هي  /تَسِ سًَذ تز سز ٍ تز دٍش هي »

2

 -6اهالی ًادرست ٍاصُّای سیز را پیذا کٌیذ ٍ صحیح آى را تٌَیسیذ.

قلمرو
زبانی



هزدی اّل ادیة ٍ فاسل ٍ ًیکَ هٌذر ٍ هتَاظع دیذم.



خَاست کشاى ٍرتِ قذم درکطذ.



دست هعلن اس ٍغة حیَاى رٍاى ضذ.



تز حزیف هقلَب ،هخشٍل ٍ ًاالى استزّام هیکزد.
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 -7کارتزد ّز یک اس «ٍ» ّای هتي سیز را تٌَیسیذ.


سًذگی ٍ سفز هاًٌذ ّن ّستٌذ.



ضتاتاى خطّایی درّن کطیذ ٍ علفشاری ساخت.

 -8فعل «داضت هیًَضت» را تا حفظ ضخص تِ هضارع اخثاری تزگزداًیذ.
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1

