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1

هؼادل کذام ٍاشُ صحیح ًوی تاضذ ؟
الف) هظلَم  :ستن دیذُ

2

6

ب) تواضای تْار

د) رسَل  :فرستادُ

د) خذاًٍذ دل

ج) گفت ٍ گَی درًٍی

د) ّواى دیالَگ است

ج) هثٌَی

ب) لغؼِ

د) لصیذُ

هطَْرتریي فاتل ّای ادتیّات فارسی ( داستاى حیَاًات ) کذام اًذ ؟
الف) کلیلِ ٍ دهٌِ

ب) هرزتاى ًاهِ

ج) هَش ٍ گرتِ ی ػثیذ زاکاًی

د) ّوِ هَارد رکر ضذُ

در تیت زیر کذام آرایِ ادتی دیذُ هی ضَد ؟
الف) تطثیِ

تر سپْر اٍ ترد رٍاًت را »
ج) تضاد یا عثاق

ب) ضرب الوثل

د) تلویح

کذام کلوِ غلظ هؼٌی ضذُ است ؟
الف) عٌیي  :آٍاز

8

ج) ًمص ػدة

ب) گفت ٍ گَ تا اضیاء

« ػلن یال است هرؽ خاًت را

7

ج) سؼادت  :خَش تختی

بارم

کذام لالة ضؼری تیطتر تِ تیاى احساسات ٍ ػَاعف ٍ فرق ٍ خذایی ٍ ػطك هی پردازد ؟
الف) غسل

5

تاریخ و امضاء :

نمره به حروف :

« هًََلَگ » یؼٌی چِ ؟
الف) گفت ٍ گَ تا دیگراى

4

ب) آتطخَر  :گٌدیٌِ

نام و نام خانوادگی دبیر :

نمره به عدد :

کذام یک ترکیة ٍصفی است ؟
الف) داهي صحرا

3

تجدید نظر

دبیرستان غیر دولتي کوشا (دوره اول)

مدت امتحان  21دقیقه

ج) اًؼام  :تخطص

ب) هستوغ  :ضًٌَذُ

د) اًحغاط  :دگرگًَی

ایي تیت « ًِ داًاتر آى کس کِ ٍاالتر است کِ ٍاالتر است آى کِ داًاتر است » تِ کذام هَضَع اضارُ هیی
کٌذ ؟
الف) ارزش همام ٍ هرتثِ

9

ب) ارزش ػلن ٍ داًص

هؼٌی ایي ػثارت در کذام گسیٌِ آهذُ است ؟

ج) ارزش هادّی

د) ّوِ هَارد رکر ضذُ

« عریك هثغالى ترًَضتٌذ» .

الف) راُ ٍ رٍش هردهاى ًادرست را از تیي تردًذ

ب) تِ افراد گوراُ ًاهِ ای ًَضتٌذ

ج) راُ افراد تاعل را اداهِ ًذادًذ

د) راُ هردهاى ًاضایست را سذ کردًذ

 10کذام گسیٌِ از ًظر ّن خاًَادُ ًادرست است ؟
الف) خواػت  ،خوؼِ

ب) هٌاظرُ ً ،ظر

ج) حضَر  ،هحضر

د) هَفّمیّت  ،رفالت

 11در ایي تیت « پایص از آى پَیِ در آهذ ز دست  /هْر دل ٍ هْرُ ی پطتص ضکست » کذام آرایِ ی ادتیی
ٍخَد دارد ؟
الف) هراػات ًظیر

ب) ضرب الوثل

ج) تطثیِ

د) تطخیص

 12فؼل ّای ( ضٌیذُ تَد -ضٌیذُ ام ) تِ ترتیة کذام ًَع هاضی ّا ّستٌذ ؟
الف) هاضی سادُ ً ،ملی

ب) هاضی تؼیذ ً ،ملی

ج) هاضی التساهی  ،تؼیذ د) هاضی ًملی  ،تؼیذ

 13در کذام گسیٌِ ػالهت خوغ دیذُ ًوی ضَد ؟
الف) هدازات

ب) اعّالػات

ج) داًطدَیاى

د) هساحویي

 14در ّوِ ی گسیٌِ ّا تِ خس گسیٌِ ی  .........................هفؼَل ٍخَد دارد .
الف) خلك را تِ راستی پٌذ دادًذ

ب) عریك هثغالى ترًَضتٌذ

ج) تساط حك تگسترًذ

د) تِ یسداى راُ ًوَدًذ

 15ایي تیت « هلکا رکر تَ گَین کِ تَ پاکی ٍ خذایی ً /رٍم خس تِ ّواى رُ کِ تَ ام راُ ًوایی » از چٌذ خولیِ
تطکیل ضذُ است ؟
الف) سِ

ب) چْار

ج) پٌح

د) ضص

