باسمه تعالی

دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه موحد

آموزش و پرورش منطقه  5تهران

نام:
نام خانوادگی:
کالس:

نام درس :زبان فارسی 2

زمان 75 :دقیقه

پایه :دوم کلیه رشته ها
نام دبیر:آقای خوشوقت
تاریخ95/03/18 :

الف-زبان شناسی(4نمره)
-1زبان یکی ازتوانائیهای..................وحال آن که گفتار نمود ...............این توانایی است()0/5
-2چگونه بدانیم که کرواللها ازتوانایی زبان برخوردارند؟()0/5
-3دوتفاوت عمده ی« زبان وگفتار باخط ونوشتار »رابیان کنید؟()1

-4دستورزبان به دوبخش................و................تقسیم می شود()0/5
-5تعداد واجهای کلمه ی «درخت»رابنویسید؟()0/5
-6واژه «استقالل» چندهجایی است()0/5
-7کلمه ی «باغبان»چندتکواژدارد)0/5( .
ب-نگارش وویرایش(5نمره)
-8جمله زیررا ویرایش کنید)0/5( .

تیم ملی ایران آخرین بازی فینال رابرد.

-9دو موردازویژگی های زبان محاوره رابنویسید؟()0/5
-10دو مورد از فوایدطرح نوشته رابیان کنید)0/5(.

-11آنچه به تحقیق ارزش واعتبار می بخشد...........................................است)0/5(.
-12دو موردازروشهای انتخاب عنوان آثارادبی رانام ببرید؟()0/5
-13دو موردازویژگی های مقاله ی خوب رابنویسید؟()0/5

 -14درنگارش متن گزارش رعایت چه نکاتی الزم است؟()0/5

امتحانات نیمسال دوم 94-95
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 -15فرهنگ معین از چه بخش هایی تشکیل شده است؟()0/75
 -16سه قسمت از قسمت های تشکیل دهنده مقاله رابنویسید؟()0/75
ج-دستور(8نمره)
-17اگربعدازنهادجمله حرف «با»قرارگیردشناسه ...........واگرحرف «و»بیاید شناسه به صورت...............می آید)0/5( .
الف :مفرد-مفرد

ج :جمع -جمع

ب :مفرد-جمع

د:جمع-مفرد

-18نقش اجزای مشخص شده رادرجمله ی زیربنویسید)1( .
آن مرد فرزانه مطلب مهمی رابه من یاد داد.-19وجه فعل جمله ی دوم «وقتی سپاه نادر به اصفهان رسید ،اشرف افغان ویارانش شهرراغارت کرده بودند» رابنویسید)/5(.
-20جمله «علی نامه نوشت»رابه صورت مجهول بنویسید)0/5( .
-21ساختمان افعال جمله های زیررا ازنظر(ساده،مرکب وپیشوندی )مشخص کنید)0/75( .
خدایا برمگردان قلبهای مارابعدازآنکه هدایت کردی وگناهان ماراببخش.

 -22دراین جمالت «اسم معرفه ،نکره واسم جنس »را مشخص کنید)0/75( .
الف -کتاب خریدم

ب -داستانی راخواندم

ج -این لباس را خریدم

-23در ترکیبات اضافی زیر نوع اضافه ها را(تعلقی-غیرتعلقی)مشخص کنید)0/5( .
الف -دست ارادت

ب -پرپرندگان

-24دراین عبارت انواع ضمیرومرجع هریک ازضمایررامشخص کنید)1( .
دریغابرملتی که جامه ای رابپوشدکه خود نبافد ونانی رابخورد که خودگندمش راخرمن نکند-25دونوع قید رادراین عبارت پیداکنید)1( .
او هرگزبه دوستانش درباطن هم بی احترامی نمی کندوهمیشه اظهارادب می کند.
-27جمله ی هسته ووابسته رامشخص کنید)0/5( .

 -ماشین روشن نشد چون هوادیشب سرد بود.
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 -28واژه ی «زیبا»در کدام جمله گروه قیدی ودرکدام گروه مسندی است؟()0/5
الف-ماه زیبااست

ب -پرنده روی درخت  ،زیبا می خواند

 -29ساختمان واژه های «دانشمند و قدبلند» رابنویسید()0/5
د-امالوبیاموزیم(3نمره)
-30جمله ی زیرراویرایش کنید)0/5( .
این بیمارازضعف وکم خونی برخورداراست.-31جمله زیررابه صورت کوتاه وبی فعل بنویسید)0/5( .
مسلمان بادروغ میانه ای ندارد.-32ایراد دستوری جمله ی زیررابنویسید)0/5( .
حسین دوست پنج ساله من است.-33غلط های امالیی را اصالح کنید)1/5(.
حزیمت وشکست –شبه وسایه -قدرونیرنگ -خادم سمات

-بانگ ناغوس -اساتیروافسانه ها-

