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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
بارمسؤاالت  ردی

75/0ىحً را جػطیف کٍیص؟ 1

2جّضید دُیص؟کاىم  را  و ادةی  ؽٍاغایی و اغحشطاج ٌکات زةاٌی 2

3

در ةیث ُای زیط ٌيٌَّ واج آرایی  و آرایَ جکطار)واژه آرایی ( را ةیاةیص؟

ُيچّ غ طىػحان ةَ ةػحان پای کّب و دغث زنانف( غطو را ةیً ةط غياع ةهتالن ـتد سیظ   

ای ةػا ةاغ و ةِاران کَ سظان ىً و جّغث ب( گّ ةِار دل و حان ةاش و سظان ةاش، ارٌَ  

ةاد سٍک از حاٌب سّارزم وزان اغثج( سیظیص و سظ آریص کَ ٍُگام سظان اغث  

ىً کَ یک اىطوز ىِيان جّام فطدا چطا؟د( غيط ىا را ىِهث اىطوز و فطدای جّ ٌیػث  

کَ ُط چَ ةط غط ىا ىی رود ارادت اوغث دوغث  و( غط ارادت ىا و آغحان ذضطت  

درد غؾق اغث آٌکَ درىاٌیؼ ٌیػث ه( ُط کخا دردی اغث درىاٌیؼ ُػث   

5/1

5/0درةاره وزن در ؽػط جّضید دُیص؟ 4

1دوره)كطن غّم جا پٍخو( را ٌام ةتطیص ؟ و ُطکصام را کاىم جّضید دُیص؟ غَ کحاب ىِو ٌثط  در 5

6

آرایَ غخع را در ةیث ُا و غتارت ُای زیط ىؾشؿ کٍیص؟و ٌّع آن را ةٍّیػیص؟

 انف( ُيَ کع را غلم سّد ةَ کيال ٌيایص و فطزٌص سّد ةَ حيال. 

 ب( ىهک ةی دیً ةاظم اغث و دیً ةی ىهک ضایع. 

ج( جّاٌگطی ةَ ٍُط اغث ٌَ ةَ ىال ، ةظرگی ةَ غلم اغث ٌَ ةَ غال . 

د( ةظرگان گفحَ اٌص : دونث، ٌَ ةَ کّؽیصن اغث ، چاره کو حّؽیصن اغث. 

1

7

ةیث ُای زیط را ةَ ُخاُای جؾکیم دٍُصه آن جخظیَ کٍیص ، غپع ٌؾاٌَ ُط ُخا را  ةٍّیػیص؟

غطت زآغيان ةگضرد در ؽکّهآری چّ کّهانف(  اگط پای در داىً   

ُيَ کع ؽٍاغٍص و ُطحا روٌصب( ٌؾایص کَ سّةان ةَ ـرطا روٌص   

کَ در ایً چيً پای در گم ٌؾیٍص ج( غخب ٌیػث از گم کَ سٍصد ةَ غطوی   

ٌطود ـتد پصیصار ٌتاؽصجا ؽب   د( جا رٌج جريم ٌکٍی گٍج ٌتیٍی   

4

8

) کهيات كافیَ ( و ) ذطوف كافیَ ( را ىؾشؿ کٍیص؟در ةیث ُای زیط 

انف( ای پادؽَ سّةان داد از ؽو جٍِایی  دل ةی جّ ةَ حان آىص وكث اغث کَ ةازآیی

دغث ب( ٌکّ ٌام و ـاذب دل و ذق پطغث  سط غارضؼ سّش جط از سط

ج( کی ؽػط جط اٌگیظد ساظط کَ ذظیً ةاؽص  یک ٌکحَ از ایً ىػٍی گفحیو و ُيیً ةاؽص
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2از 1صفحه ی 

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

 دهن انسانی هقطع و رشته:

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

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

صفحه 2 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 

)الف(علوم و فنون ادبینام درس: 

 مهرنوش جاللی نام دبیر:

 29/02/1400 امتحان:  تاریخ

/ عصرصبح 10:  00  ساعت امتحان:
دقیقه 90مدت امتحان : 
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 نمره 20جمع بارم : 

 5/0 در ؽػط كطن پٍخو و ؽؾو چَ جرّالجی در ؽػط فارغی ةَ وحّد آىص؟ 9

 25/0 ٌشػحیً کحاةی کَ ةَ ٌثط فٍی ٌّؽحَ ؽص چَ ٌام دارد؟ 10

 5/0 ةتطیص؟ؽاغطان ىػطوف غتک سطاغاٌی را ٌام  11

 5/0 جّضید دُیص؟درةاره ) ذطوف انراكی( و ) روی (  12

 1 درةاره ٌثط فارغی در غصه ُای پٍخو و ؽؾو جّضید دُیص؟ 13

 1 ویژگی ُای زةاٌی ؽػط غتک سطاغاٌی را جّضید دُیص؟ کاىم ةٍّیػیص؟ 14

 آرایَ ىّازٌَ و جطـیع را در ةیث ُای زیط ىؾشؿ کٍیص؟ 15

 دل ُصف ٌتاؽص                       جیؼ حفای او را حظ حان غپط ٌتاؽصانف( جیط ةالی او را حظ 

 ب( ُو غلم دویصه در رکاةث                                  ُو ؽطع سظیصه در پٍاُث

 ج( حفا پم ةّد ةط غاؽق ؽکػحی                            وفا گم ةّد ةط دؽيً فؾاٌصی

 د( ٌظط جا کٍی غطض ٌلم اغث و ىی                      ٌفع جا کؾی ذطف چٍگ اغث و ٌی   

1 

 حٍاس و ٌّع آن را در ةیث ُای زیط ىؾشؿ کٍیص؟ 16

 انف( پصر ةا پػط یکصگط را کٍار                            گطفحٍص کطده ؽو از دل کٍار

 غیٍَ ىؾطوح جّیی ةط در اغطار ىطا      ب( ٌّح جّیی روح جّیی فاجد و ىفحّح جّیی     

 ج( ىکً جا جّاٌی دل سهق ریؼ                        وگط ىی کٍی ، ىی کٍی ةیز سّیؼ

 د( گط ىط او را ایً ٌظط ةّدی ىصام                    چّن ٌصیصی زیط ىؾحی ساک ، دام

 ی ةَ دادار و ةَ دیصاره( دل ىً ُػث از ایً ةازار ةیظار                   كػو سّاُ

 ی( ةطادر کَ در ةٍص سّیؼ اغث ، ٌَ ةطادر ، ٌَ سّیؼ اغث 

3 

 2از 2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ُر چیزی کَ ذًُ ىا را ةَ پّیای در آورد ىحً اشث ىٍظّر از ىحً جٍِا ٌّشحَ روی کاغذ ٌصیث ةهکَ صدایی کَ ىی شٍّیو ةوّیی کوَ 1

   کٍیو خس ىیکٍیو و چیزی کَ نيس ىی

 واژگان غیر فارشی        جرکیب شازی           شادگی و کّجاُی جيهَ ُاوجّد واژگان کًِ         کيی  2

 انف( واج ارایی  3

 ب( واج ارای      

 ج( واج آرایی      

 د( جکرار          

 و( واج آرایی جکرا           

 ه( جکرار

 وزن در شػر جٍتَ جزییٍی ٌدارد و جزو طتیػث اوشث وزن از ىِو جریً ارکان شػر اشث 4

 شاٍُاىَ اةّىٍصّری       جفصیر طتری           جاریذ ةهػيی 5

 شجع ىحّازی     شجع ىحّازن      شجع ىطرف 6

 انف( ا  گر     پای    در    دا     ىً        آ      ری             چ        کّه 7

 ب( ن    شا      ید    کَ      رّ    ةا     ةَ     صح      را     ر    وٌد

 ج( ع   جب    ٌیصث     از     گم    کَ       رً      دد    ةَ    شر    وی

 د(    جا      رٌج       ت   ح    ىم      ن      ك    ٌی      گٍج      ن     ةی   ٌی

 جٍِایی ةاز آیی            خق پرشث رط دشث         خزیً ُيیً 8

 کهیهَ و دىٍَ 9

 فردوشی رودکی  راكاٌی 11

 ارریً خرف اصهی روی اشث و خروفی کَ جز اصهی کهيَ ٌیصث انداكی 11

 ةررشی جّشط دةیر 12

 ةررشی جّشط دةیر 13

 ىّازٌَ   ىّازٌَ   جرصیع        ىّازٌَ 14

 جام      اشحلاق       خرکحی 15

 افزایشی       ارحالفی         جام 16

 امضاء:   مهرنوش جاللی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع 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  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

  دهن)الف( علوم و فنون ادبينام درس:

 ههرنوش جاللينام دبیر: 

 29/02/1400 تاریخ اهتحان:

 / غصرصتح10:00 ساعت اهتحان:

 دكیلَ 90هدت اهتحان: 
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