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 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                           سؤاالت           
 

  قلمرو زبانی 

 5/1 ًوزُ(0/ 25هؼٌای ٍاصگاى سیز را تٌَیسیذ .) ّز هَرد  1

  )................( ).......................(  ،عْد تَ بیفساید کرم دٍستاى  بِ   ثقت ٍ الف

  )......................(ٍصل تَد .ایواى   تی ضائثِ  ّز ػصة ٍ فکز  تِ هٌثغ ب

  آراست )...........................( هحولحج رسیذ، تزخاست    اضتز طلثیذ  ٍ  هَسنچَى  ج

  توام. ).......................( دّایآى هَش را ستزا ًام  تَد تا    ت

  فزًگی هاتی است. )...............(ٍ کزاٍات یک چیش   تؼلیویخیال هی کزدم ػیٌک ، هثل  ث

 5/1 .تٌَیسیذ را آى درست ٍ تیاتیذ را ًادرست ٍاصُ 2

  در ٍقت فزاق هَافقت اٍلی تز .  الف

  .تگذارًذ هٌاصحت ٍ طاػت  تِ هزا ب

  بِ ایي ٍرتِ در کطید یهرا غضای آسواً ج

  تذاى  ضوطیز  تیش آفیت سَس            در اى اًثَُ کار هزگ هی کزد  ت

  .َحیت  ٍ حکوت ربَبیت  بِ سر هالیکِ فرٍ هی گفتالطاف ال ث

  دستَر ستاى 

3 

رٍاتط هؼٌایی خَاستِ ضذُ را تٌَیسیذ     

) تضوي( :..............................سیز:.............................    ب:  (تزادف خایة)الف(   

) تضاد (:..........................رخصت:................................        ث:(تٌاسة) هاُج:  

 

1 

 3از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهن ریاضی و تجربی هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

   

  

    

     

  

     

)ب( ادبیات پارسی2  نام درس: 

1400/03/  05 امتحان:  تاریخ 

صبح/ عصر  10  :  00 ساعت امتحان: 

دقیقه  80 مدت امتحان : 

https://konkur.info



نقش واژگان زیر را بنویسید  4  5/1 

  بٌطاًدًد     ) ................( ، ).................(   صرا پیص  اٍ خَاًدًد                 بر ًاهداراً ستودیدُ الف

  هد ًظر است "م"ًقص   )..............( تذُ ًاهِ در دست راست  متِ حطز ب

  ّوِ راستاى                     تز آى کار گطتٌذ ّوذاستاى     )..............( سپْثذستین  ج

  )..................(،).....................(   گَا را پادضا            کِ تاضذ  تذاى هحضز اًذر کاٍُتفزهَد پس  ت

  بٌَیسید ( در عبارات زیر تعییي  ضَد) برای ّر هَرد دلیل  "را  "اًَاع  5

 1 زبرا ًام بَد ).....................( راآى هَش   الف

  )....................(    راًطاطی  بدُ در عبادت ه ب

6 
 ٍاصگاى سیز را اس ًظز سیز تاریخی  تزرسی کٌیذ 

 )...............(، ت(  کثیف)............(الف( یخچال)............................( ،ب( گزیِ).................(،ج( تزگستَاى 
1 

 3 را تٌَیسیذ تزای ّز قسوت ضذُ  خَاستِ ایِ رآ 7

  بِ ّن حولِ کردى باز از دٍ سَ          چَ ًٌوَد رخ ، ضاّد آرزٍ              الف

  پلٌگفلک تاخت اس سْن آى جٌگ رًگ                تَد  سْوگیي جٌگ ضیز ٍ  ب

  گطت  تاسارگاُچَ کاٍُ تزٍى ضذ  س درگاُ ضاُ                     تز اٍ اًجوي  ج

  یک ًوًَِ تزکیة اضافی تیاتیذ   ٍ ًَع آى را هطخص کٌیذ 7-الف

  یک ًوًَِ استعارُ بیابید "ب "در هَرد  7-ب

  هجاز  بیابیدیک ًوًَِ  "پ "در هَرد 7-ج

8 
 صاحثاى آثار سیز را تٌَیسیذ

 ).......................(  ضزقی  -دیَاى  غزتی(ب).................(،   کلیلِ ٍ دهٌِالف (
5/0 

  قلوزٍ فکزی    

  جولِ ّا ٍ تیت ّای سیز را تِ ًثز رٍاى تٌَیسیذ 9

 1 تذیذًذش آى جا ٍ تزخاست غَ                      ساالر  ًَتیاهذ تِ درگاُ  الف

 1 ایطاى  اس دست صیاد تجستنتِ هؼًَت  ٍ  هظاّزت  ب

 1 در ٍی ضکاری تسیار ٍ اختالف صیاداى  آًجا هتَاتز صیاد پیص آهذ ٍ جال تاس کطیذ ٍحثِ تیٌذاخت   ج

 1 دلن را تذُ ػشم تز تٌذگی                ًِ چَى تی غواًن َّسٌاک کي ت

 3از 2صفحه ی 
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 نمره20جمع بارم : 

 2 هفَْم کٌایی ػثارات سیز را تٌَیسیذ 10

  گزاساى  تِ تگ ایستاد الف

  فلک تاخت  اس سْن آى جٌگ  رًگ  ب

   ًطذ  ّیچ کس را َّس رسم اٍ                ّوِ تزدُ سز در گزیثاى فزٍ ج

  در پادضاّی کٌذ پطت راستس ّز  کطَری هْتزاى را تخَاست        کِ   ت

 1 درک ٍ دریافت خَد را اس ػثارات سیز تٌَیسیذ 11

  تَ در کلثِ  ٍ خیوِ خَد  هؼتثز تواى  الف

 2 هٌظَر اس هَارد هطخص ضذُ را تٌَیسیذ 12

  )...........................(  پی سز تزیذى  تیفطزد پا     دست خیثز گطاتزافزاخت پس  الف

  )........................(اصدّا    ٍ ضیز خذا             کِ ضذ طالة رسم آى  تاسٍی دیيتِ جش  ب

  آهذ  تِ دضت       ّوِ رسهگِ کَُ فَالد  گطت)...................( آٌّیي کَُچَ آى  ج

  تز افطاًذ گزد).......(اتزش کِ ًاگاُ ػوزٍ آى سپْز ًثزد        تزاًگیخت   ث

 3از 3صفحه ی 
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                                                                                          محل مهر یا امضاء مدیر   ب                        گروه                               راهنمای تصحیح ردیف

 قلمرو زبانی  

 زیرکی   ث(عصا (ت         کجاوه ، مهد  (  پ    بی شک  پ(  کردناعتماداطمینان ،الف(   1

    الوهیتث(      عافیتت(       ورطهقضا،  پ( گزارند ب ب(  فراغالف (   2

 پ(دستور  ست(درست ا/ ستاره  ) هر کدام نوشته شود   دخورشی /پ( آسمان بزیجات  امید ،ب ( سناالف (  3

 ف الیه   ت( متمم ، متمم پ(مضا      مضاف الیه ب(  فعول م،  عولالف( مف 4

5 
دبل به کسره شده(/ ب( رای حرف اضافه  است چون در ترجمه  تبدیل  ) چون  در ترجمه تب  برا بود، زنام موش ،اضافه فک ف ( ال 

 نشاطی به من بده(  ). حرف اضافه شده است  "به  "به ، 

 الف( با حفظ معنای قدیم  معنای جدید گرفته است  ب( با  همان معنای اولیه به حیات خود ادامه داد  پ( متروک  ت( تغییر معنا   6

 اضافه تشبیهی  اهد آرزوشالف(  7

 مجازا مردم  ازارگاهب (  پ شود درست استته ) هر کدام نوش بدوده از عمرو بن ع لنگ استعاریر استعاره از حضرت علی )ع(  و پ ش ب( 

 گوتهب(    نصراهلل منشیالف(  8

 قلمرو فکری 

 بر طبق معانی ارائه شده .  9

 فت فخر راه می ر و   با تاز  الف (  10

 ( ترسیدن    ب  

 ه شود  درست است(ن ، پنهان شدن ) هر کدام نو شتپ( خجالت کشید 

 د( کم نگه دارد ) یا تثبیت کنح م تا جایگاه پادشاهی اش را ت(  

 دنیا باقی بمان   دروابستگی هایت  ا تعلقات وبتو   11

 ع(    علی ) حضرت دست  ف( لا 12

 ب( حضرت علی 

 ( عمروبن عبدود پ 

 ت( اسب 

 امضاء:     نام و نام خانوادگی مصحح :    نمره 20جمع بارم : 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  دوم سؤاالت پایان ترم نوبت    کلید

  

 

   

     

  

     

ادبیات  پارسي )2( نام درس: 

1400/3/  5 امتحان:  تاریخ 

عصر صبح/   ......... ساعت امتحان: 

دقیقه  80 مدت امتحان: 

https://konkur.info
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