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امتحان درسً :گاسش 1
نام آموزشگاه:


بارم

 تاصضٌاسی (ً 2وشُ)

ًَ -1ضتِ ّای صیش سا تخَاًیذ ٍ تٌَیسیذ دس ّش یک اص کذام ضگشد ًَضتاسی (جاًطیي ساصی ،سٌجص ٍ هقایسًِ ،اساصی هعٌایی یا

تضاد هفاّین) استفادُ ضذُ استً1( .وشُ)


عجیة ٍ غشیة ٍ سًگاسًگ داسًذ .تعضی اص کتاب ّا تشای ها قصِ
الف) تعضی اص کتاب ّا سادُ هی پَضٌذ ٍ تعضی لثاس ّای

هی گَیٌذ تا تیذاس ضَین.

تعضی اص آدم ّا هاًٌذ کتاب ّا ّستٌذ.


تعضی جلذِ سخت ٍ ضخین داسًذ ٍ تعضی ًاصک ،تعضی اص آدم ّا تا کاغز کاّی چاج هی ضًَذ ٍ تعضی تا کاغز خاسجی...

ب) هي لکِّ ای تَدم تش داهي آسواى ٍ ٍصلِ ای ًاجَس تش لثاس ّستی ،صذای ًاّوَاس ٍ ًاهَصًٍن ،خشاضی تَد تش صَست احساس.

تا صذاین ًِ گُلی هی ضکفت ٍ ًِ لثخٌذی تش لة هی ًطستّ .یچ کس کالغ سا دٍست ًذاسد .هي ّن کالغی تَدم کِ دس دایشُ ی

قسوت ،تٌْا ًاصیثایی سْین ضذُ تَد.



ًَ -2ضتِ ی صیش سا تخَاًیذ ٍ هطخص کٌیذ تشای ًَضتي آى ّا ًَیسٌذُ اص چِ هفاّین هتضاد ٍ ًاساصتشی هعٌایی استفادُ کشدُ است؟
(ً 0/5وشُ)

سایِ ،یک چیض تَخالی ٍ خیالی استّ .ست؛ اها ًیست .خَدش چیضی ًذاسدَّ ،یتص سا اص خَدش هی گیشد .هثل عشٍسک خیوِ
ضة تاصی است کِ ًخص دس دست خَسضیذ است .تخَاّذ الغشش هی کٌذ تخَاّذ چاقص هی کٌذ .قذش ّن دست خَسضیذ است.
صثح ّا تِ دست خَسضیذ کص هی آیذ ٍ ظْش ّا کَتاُ هی ضَد ...
 -3چشا هتي صیش رٌّی است؟ یک دلیل تشای آى تٌَیسیذً 0/5( .وشُ)
یلذا ًام فشضتِ ای است ،تاال تلٌذ .تا تي پَضی اص ضة ٍ داهٌی اص ستاسُ .یلذا ًشم ًشهک تا هْش آهذُ تَد .تا اٍلیي ضة پاییض ٍ ّش
ضة سدای سیاّص سا قذسی تیص تش دس سش آسواى هی کطیذ ...
ساصُ ّای ًَضتاس (ً4وشُ)
 -4ضعش صیش سا تخَاًیذ ،سپس دسک ٍ دسیافت خَد سا دس یک تٌذ تٌَیسیذً 1 ( .وشُ)
چَى تسی اتلیس آدم سٍی ّست  /پس تِ ّش دستی ًطایذ داد دست
 -5اص هیاى هَثَل ّای صیش ،یکی سا اًتخاب کٌیذ ٍ آى سا گستشش دّیذً 1/5( .وشُ)
 -جَجِ سا آخش پاییض هی ضواسًذ.


 کاضکی سا کاضتٌذ ،سثض ًطذ .




نمره با عدد

نمره با حروف
دبير
نام و امضاي :

– کاس ًطذً ،ذاسد.
– صتاى سشخ ،سش سثض هی دّذ تش تاد.

ادامه سؤاالت در صفحه  2

نمره تجديد نظر
در صورت داشتن اعتراض :

نمره باعدد
نمره با حروف
نام و امضاي دبير  :




ادامه سؤاالت درسً :گاسش 1

پایه :دهم

آموزشگاه:

سال:

صفحه)2( :

 -6حکایت صیش سا تخَاًیذ ٍ آى سا تِ صتاى سادُ تاص ًَیسی کٌیذً 1/5 ( .وشُ)

بارم


چَى یًَس ،علیِ السالم ،اص ضکن هاّی ًجات یافت؛ هتفکّش تَد ٍ کوتش سخي هی گفت .یکی اص هَجة سکَت ٍ سثة خاهَضی


پشسیذ.



گفت :سخي ،هشا دس حثس ضکن هاّی اًذاخت تا ٍجَدم دس آتص ٍحطت ،ضوع ٍاس تگذاخت .خاهَضی تا سالهت ،تِِ اص گفتي تا
سالهت.






 -7کالثذ ضٌاسی هتيً 2( :وشُ)

هتي صیش سا تخَاًیذ ٍ عٌاصش آى سا هطخص کٌیذ( .فضای ًَضتِ /ضخصیت /هاجشای داستاى /ضیَُ ی تیاى /صاٍیِ دیذ)

یک هشد ٍاسد قفس یک تثش دس تاغ ٍحص ضذ ٍ اص ایي حیَاى خَاست تا اٍ سا تخَسد.

 هشد گفت ،هي آهذُ ام کِ تٌذُ سا هیل کٌیذ.
 تثش ،هشد سا ٍساًذاص کشد ٍ گفت :هثل ایي کِ طثع ضعش ّن داسی؟! تعضی ٍقت ّا ستاعی هی گَین؛ اها اجاصُ ًوی دٌّذ کتاب ّاین چاج ضًَذ.
 خَاّص هی کٌن ٍاسد سیاست ًطَ ،غیش اص طثع ضعش دیگش چِ داسی؟
 صخن هعذُ ،سشدسدً ،اساحتی عصثی ،آستشٍص گشدى ،دیسک کوش ،سٌگ کلیِ ٍ هقذاس صیادی ّن قشض ٍ ٍام ...

آفشیٌص (ً 9وشُ)

 -8اص هیاى هَضَع ّای صیش ،یک هَضَع سا اًتخاب کٌیذ ٍ تا تِ کاس گیشی سٍش جاًطیي ساصی ،یک هتي رٌّی تٌَیسیذ.

دسخت – سٌگ – الک پطت

 -9سعایت ًطاًِ ّای ًگاسضی ( )1

 -10اهالی ٍاطگاى (ًذاضتي غلط اهالیی) ( )1


 -11سعایت پاساگشاف تٌذی ()1
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جمع بارم 

موفق باشید 

