
 

 94-95 دومامتحانات نیمسال            دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه موحد           تهران      5آموزش و پرورش منطقه     باسمه تعالی

 رشته ها کلیهدوم  پایه:        نام: 

 خوشوقت آقاینام دبیر:       نام خانوادگی:

 18/03/95تاریخ:                         کالس:

 2 زبان فارسی :نام درس

 دقیقه 75زمان: 

 نمره(4)یزبان شناس-الف

 (5/0است) یین توانای..................وحال آن که گفتار نمود ...............ایهایازتوانائ یزبان یک-1

 (5/0زبان برخوردارند؟) ییم که کرواللها ازتوانایچگونه بدان-2

 (1د؟)یان کنیراب«زبان وگفتار باخط ونوشتار » دوتفاوت عمده ی-3

 (5/0شود) یم میدستورزبان به دوبخش................و................تقس-4

 (5/0د؟)یسیرابنو«درخت»کلمه ی  یواجها تعداد-5

 (5/0چندهجایی است)« استقالل»واژه -6

 (5/0چندتکواژدارد. )«باغبان»کلمه ی -7

 نمره(5ش)یرایوونگارش -ب

 (         تیم ملی ایران آخرین بازی فینال رابرد.5/0د. )یش کنیرایررا ویجمله ز-8

 (5/0دو موردازویژگی های زبان محاوره رابنویسید؟)-9

 (5/0د.)یان کنیدطرح نوشته رابیفوا دو مورد از-10

 

 (5/0بخشد...........................................است.) یق ارزش واعتبار میآنچه به تحق-11

 (5/0رانام ببرید؟) انتخاب عنوان آثارادبیدو موردازروشهای -12

 (5/0د؟)یسیمقاله ی خوب رابنو یها یژگیموردازو دو-13

 

 (5/0الزم است؟) یت چه نکاتیدرنگارش متن گزارش رعا -14
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Sticky Note
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معلـّم يار
کانال معلم يار
🆔 @Moallemyarir
سايت معلم يار
🌐 Site : http://WwW.MoallemYar.IR



 

 94-95 دوممتحانات نیمسال ا           دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه موحد           تهران      5آموزش و پرورش منطقه     باسمه تعالی

 رشته ها کلیهدوم  پایه:        نام: 

 خوشوقت آقاینام دبیر:       نام خانوادگی:

 18/03/95تاریخ:                         کالس:

 2 زبان فارسی :نام درس

 دقیقه 75زمان: 

 (75/0شده است؟) لیتشک یین از چه بخش هایفرهنگ مع -15

 (75/0سه قسمت از قسمت های تشکیل دهنده مقاله رابنویسید؟) -16

 نمره(8دستور)-ج

 (5/0د. )یآ ید شناسه به صورت...............میایب«و»ردشناسه ...........واگرحرف یقرارگ«با»اگربعدازنهادجمله حرف -17

 مفرد-جمع            د:جمع -ج: جمع     جمع                 -مفرد           ب: مفرد-الف:  مفرد

 (1نقش  اجزای مشخص شده  رادرجمله ی زیربنویسید. )-18

 اد داد.ی منرابه  یمطلب مهم  آن مرد فرزانه-  

 

 (/5)رابنویسید.« وقتی سپاه نادر به اصفهان رسید ،اشرف افغان ویارانش  شهرراغارت کرده بودند»  جمله ی دوموجه فعل -19

 (5/0د. )یسیرابه صورت مجهول بنو«نامه نوشت یعل»جمله -20

 (75/0د. )ی(مشخص کن یشوندیررا ازنظر)ساده،مرکب وپیز یساختمان افعال جمله ها-21

 ببخش.وگناهان مارا یت کردیهدامارابعدازآنکه  یقلبها رمگردانا بیخدا

 (75/0د. )یرا مشخص کن«اسم معرفه ،نکره واسم جنس »ن جمالت یدرا -22

 دمین لباس را خریا-راخواندم                      ج   یداستان-دم                           ب   یخرکتاب - الف  

 (5/0د. )ی(مشخص کنیرتعلقیغ-یر نوع اضافه ها را)تعلقیز یبات  اضافیدر ترک-23

 پرپرندگان-دست ارادت                                           ب -الف   

 (1د. )یررامشخص کنیک ازضمایهررومرجع یانواع ضمن عبارت یدرا-24

 رابخورد که خودگندمش راخرمن نکند یرابپوشدکه خود نبافد ونان یکه جامه ا یغابرملتیدر- 

 (1د. )یداکنین عبارت پیرادرا دیدونوع  ق-25

 کندوهمیشه اظهارادب می کند. ینم یاحترام یاو هرگزبه دوستانش درباطن هم ب

 شب سرد بود.ین روشن نشد چون هوادیماش -(       5/0د. )یی هسته ووابسته رامشخص کنجمله -27

 



 

 94-95 دوممتحانات نیمسال ا           دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه موحد           تهران      5آموزش و پرورش منطقه     باسمه تعالی

 رشته ها کلیهدوم  پایه:        نام: 

 خوشوقت آقاینام دبیر:       نام خانوادگی:

 18/03/95تاریخ:                         کالس:

 2 زبان فارسی :نام درس

 دقیقه 75زمان: 

 (5/0است؟) یودرکدام گروه مسند یدیدر کدام جمله گروه ق«بایز»واژه ی  -28

 خواند یبا میدرخت ، ز یپرنده رو -بااست                                    بیماه ز-الف

 (5/0رابنویسید)« دانشمند و قدبلند»ساختمان واژه های  -29

 نمره(3م)یاموزیامالوب-د

 (5/0د. )یش کنیرایرراویجمله ی ز-30

 برخورداراست. یمارازضعف وکم خونین بیا-   

 (5/0د. )یسیفعل بنو یررابه صورت کوتاه وبیجمله ز-31

 ندارد. یانه ایمسلمان بادروغ م-   

 (5/0د. )یسیررابنویجمله ی ز یراد دستوریا-32

 ن دوست پنج ساله من است.یحس-  

 (5/1د.)یرا اصالح کن ییامال یغلط ها-33

 -روافسانه هایاسات-بانگ ناغوس   -خادم سمات    -رنگ یقدرون-شبه وسایه  –مت وشکست  یحز      
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