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دبیرستان غیر دولتي کوشا (دوره دوم)

مدت امتحان  01دقیقه

الف) ػثارت ّا ٍ ضؼزّای سیز را هؼٌی کٌیس.
1

چطنِ ها را ضیای ذَز زُ ٍ ها را آى زُِ کِ آى تِ ٍ هگذار ها را تِ کِِ ٍ هِِ .

0/75

2

ػلی ای ُّوای رحوت تَ چِ آیتی ذسا را  /کِ تِ ها سَا فکٌسی ّوِ سایِ ی ّوا را

0/75

3

تز اٍ راست ذن کزز ٍ چپ کزز راست  /ذزٍش اس ذَن چزخ چاچی تراست

0/75

4

سشز گز تِساری سزش زر کٌار  /سهاًی تز آسایی اس کارسار

0/75

5

« ضلرتِ زرٍ کٌیس تا چیشی گیز ذَضِ چیي ّا تیایس» .

0/75

6

فلک تاذت اس سْن آى جٌگ رًگ  /تَز سْوگیي جٌگ ضیز ٍ پلٌگ

0/75

7

پزیس اس رخ کفز زر ٌِّس رًگ  /تپیسًس تت ذاًِ ّا زر فزًگ

0/75

8

راُ تیاتاى را تِ رٍیواى تاسگذاضتِ اًس  ٍ /اس سایِ ّای آتی  ،ذارّای سزخ فزٍ ریرت

0/75
2

ب) ٍاصُ ّای هطرص ضسُ را زر هتي ّای سیز هؼٌی کٌیس.
 -1تِ زٍ چطن ذَى فطاًن ّلِ ای ًَسین رحوت  -2 /کواىِ تِ سُ را تِ تاسٍ فکٌس -3 / .چَ سَفارش
آهس تِ پٌْای گَش  -4 /تْوتي تسٍ گفت تزذیزُ ذیز  -5 /تِ سَی ّضتز صیاى کزز رٍ  -6 /تا حال
استیصال پزسیسم  -7 /آى ٍلت اس تَززُ ّای جسیس ساى زیس -8 / .هاُ ایارش  ،آٍاس هاست.
ج) درک مطلب  ،ضؼز سیز را ترَاًیس ٍ تِ پزسص ّای آى پاسد زّیس.
بر دهانش زنجیر بستنذ  /دست هایش را به سنگ مردگان آویختنذ  /و گفتنذ :تو قااتل

3
 /از تاااب بناذرگاا هاایش

رانذنذ  /زیبای کوچکش را رُبودنذ  /و گفتنذ  :تو آوارا ای  /ای خونین چشم و خونین دست  /به راست کاه باب
رفتن است  /نه اتاق توقیف مانذن است  /و نه حلقه های زنجیر  /نِرون مُرد  ،امّا رُب نَاردا است  /با چشم هاایش
م جنگذ

1

ًام ایي ضؼز چیست؟ ضاػز آى کیست؟

0/5

2

همصَز اس « سٌگ هززگاى» زر هصزاع زٍم چیست؟

0/5

3

هٌظَر اس «سیثای کَچکص را رتَزًس :چیست؟

0/5

4

لمة ضاػز ایي هتي چیست؟

0/5

5

همصَز اس « ًِزٍى هُزز  ،اها رُم ًَوززُ است» ٍ « تا چطن ّایص هی جٌگس» چیست؟

1

د) دانش های ادب
1

زٍ ًوًَِ اس آثار حواسِ ی هصٌَع را ًام تثزیس.

0/5

2

زر تیت سیز چِ آرایِ ی ازتی تِ کار رفتِ است؟ هطرص کٌیس.

0/5

« ذیشیس ٍ ذش آریس کِ ٌّگام ذشاى است  /تاز ذٌک اس جاًة ذَارسم ٍساى است »
3

1

آثار سیز اس چِ کساًی است ؟
الف) سازالؼارفیي:

ب) تچِ ّای آسواى:

ج) ساالری ّا :

ز) سٍَضَى :

4

زٍ گًَِ ی رایج ازتیات ًوایطی  ....................................... -2 ....................................... -1 :است.

0/5

5

زر جولِ ی سیز چِ آرایِ ی ازتی تِ کار رفتِ است؟

0/5

« غزّش تاز آٍاسّای ذاهَضی را افسار گسیرتِ کززُ تَز » .
6

هحوسػلی جوال سازُ را آغاسگز سثک  .......................................هؼاصز ٍ پسر  .......................................زاًستِ اًس0/5 .
ا) خود آزمای

1

زر ػثارتِ « تز کِطتِ ّای ها جش تاراى رحوت ذَز هثار » همصَز اس « کِطتِ ّا» چیست؟

0/5

2

« تَ للة سپِ را تِ آییي تسار » یؼٌی چِ ؟

0/5

3

زر ضؼز « تَ را هی ذَاًن » همصَز ضاػز اس جولِ ی « ها ایي را اس گذضتِ تِ ارث هی تزین» چیست؟

0/5

4

ػثارت ّای کٌایی سیز را هؼٌا کٌیس.

1

رًگ ضة پزیسُ  /تزًج ایي ٍالیت تِِْص ًوی ساذت  /سواق هکیسى  /سززی ٍ ذطکی اس سزتا پایص هی تاریس

5

سیتَى ًواز چیست ٍ ًطاًِ ی کسام کطَر است ؟

0/5

6

ػثارت « اس هاست کِ تزهاست» زر چِ هَرزی تِ کار هی رٍز؟

0/5

1

و) حفظ بعر
اتیات سیز را کاهل کٌیس:
« تَزذیش ٍ هرَر غَن جْاىِ گذراى

1/5
1

« .......................... ......................................................
2

» .........................................................................................
لافلِ ساالر ها فرز جْاى هصطفاست»

جای ًمطِ چیي را پز کٌیس :
« ذلك چَ هزغاتیاى .................................جاى  /کی کٌس ایي جا هُمام هزؽ کش آى  ..................................ذاست»
« زر طثغ جْاى اگز  .....................................تَزی ًَ /تت تِ تَ ذَز  .....................................اس زگزاى»

1

