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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

 

ةارم                                                                                                  شؤاالت           
 

 معىٓ کلمات مشخص شذٌ را بىًٔسٕذ:  1

 ةاطی رَشحً ىيگ از جا ندار ىيگ آنَخحو، ازالف. 

 طد زىدگاىی ةزرگِ غتطۀ چيان،  نردىی ب.

 نغرةی نی خَاشث، دیيار شی نا از نُکاری .ج 

 جفا؛ ٌم ةَد، وفا ٌم ؛آفث ٌم ةَد، راخث ٌم ٌم طادی؛ د.

 

2 

 را بىًٔسٕذ. زٔرَا ي ابٕات معىٓ جملٍ 2

 دارد ىگً دغا دشث دو ةً ات فرطحً                        پای ةلغزد گر کً کو چيان نػاش دال. الف

 ةاطد نصحغيی داور از ةدٌد، خَیظحو از داد کً ٌر. ب

 .ىگذاطحيد آىجا در را نا کً گرناةً طدیم آن در ةً روزی پَطیدیم، لتاشی یک ٌر و ةَد طده ىیک نا دىیاوی خال آىکً از ةػد  ج.

3 

 از وظر امالٔٓ را مشخص ومإٔذ.  وادرستدر عبارات ي ابٕات زٔر ياژِ  3

 دور گظث کهی چَ نتدأ ز و رفث غرور از طده نصث آن ىهث زیو. الف

 ةَد ظاٌر وی افػال در غجز و كالب وی اخَال ةر غفلث آىکً و ب.

 خفحً كفلث ةً نو و جصتیح در ٌهً ىتاطد نروّت ج.

 دٌاد، فرج دیو و غرض غذاب از را خَد ةيدگان ٌهۀ جَػالی، و جتارک خدای، د.

2 

 مشخص کىٕذ .َاْ آوُا را را بٕابٕذ، َستٍ ي يابستٍ« َاگريٌ»در ابٕات ي جمالت زٔر،  4

 ای جَطيده ىادره شٍهگيی،                                    ای خروطيده ةدر یکی دید. الف

 .طد راه روةً طان ةازینٍهان چیزِ ٌهً کً ىکظید طَلی. ب

 ةگذرد ىیز طها اخحران جأثیر خَیظحو           نصػَدِ طالع ةً نفحخر ای. ج

3 

 1از  1صفحه 

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

 هاکلیه رشتهدهن  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 تحصیلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 1فارسی نام درس: 

 هاله کیانی نام دبیر:

 15/10/1399 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان : 



 نمره 20جمع بارم : 

 َاْ مشخص شذٌ را بىًٔسٕذ:کلمٍوقش دستًرْ  5

 غلغلً زن، چٍره ىها، جیزپا             جداز شيگی  چظهً. گظث یکی الف

 ةظيَدىد شخو ایو ناٌیان .ب

 دارد ىگً جا کً ضةگَی لطف روی ز                         ةیيی نرا دل ار زلف شر آن ةر صتا ج.

 ةگذرد ىیز طها چراغدان ةر ٌم                 ةکظث       ٌا طهع ةصی زناىً در کً ةادی. د

 .ةَدیم پَطیده کٍيً ليُگی یک ٌر ةرادرم و نو ه.

3 

 تارٔخ ادبٕات 6

 طياشی چً کحاةی ندصَب نی طَد؟ )خهاشی یا غرفاىی یا جػلیهی یا غيایی...(کلیلً و دنيً از کیصث و از ىظر گَىً

 ةَده و آن شفرىانً از چً کصی ةَد؟« شفرىانً»کدام یک از درشٍایی کً خَاىدیم از ىَعِ 

2 

 آرأٍ َا را در دي عبارت زٔر بٕابٕذ  7

  ىتَد، ةٍره ةی ججرةث ذخیرت و خرد پیرایۀ از کً ٌم دیگری. الف

 آورد نی ةیرون شر ٌا خاىً نیان از آجری و ىَ دیَاری ب.

1 

1 

 در بٕتِ زٔر چٍ آرأٍ اْ دارد؟ آن را تًضٕح دَٕذ.  «بىذٌ»کلمّ  8

 دارد ىگً خدا خیزد؟ چً ةيده دشث ز                   گفث؟ چً دار ىگاه را دلم کً گفحهض چَ
1 

 .در شعر زٔر حسه تعلٕل را بٕابٕذ ي آن را تًضٕح دَٕذ  9

 گزارده ای را طٍادت صتح ىهاز/  آن در جَ کً/ ندراةی فلق، و/  ىجاةحث آییيً دارِ طفق،/ اشث کرده شرخگَن را طرف جَ خَن
1 

 «َا را در دي جملّ زٔر مشخص کىٕذ.سجع» 10

 ةََد ٌم طادی نديث ٌم وُصلث؛ ٌم و ةََد فُركَث ٌم: ةََد جهع ضد دو نیان در کً زیرا. الف

 ةََد غجب و طگفث خَد ىٍاد در ةََد، طرب و اىدوه چيدیو ایو او در چَن پس. ب

1 

 2از  2صفحه 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 انف. رُا    ب. رشک ةردن و خسرت خّردن   ج. کرایَ دٍُدة شحر    د. آسیب، زخيث 1

2 
 انف. ای دل ةَ شیّه ای زٌدگی کً کَ اگر روزی خعا کردی فرشحگان ةا دغاُای خّد جّ را ىدفّظ ةدارٌد. 

 ب. ُر کسی کَ خّدش اٌصاف را در خق خّدش رغایث کٍد و غيم خّدش را ارزیاةی کٍد از داوریِ دیگران ةی ٌیاز خّاُد ةّد. 

 ج. ةػد از ایً کَ خالِ ایً دٌیایی ىا خّب شد و نتاس پّشیدیو روزی ةَ در آن خياىی رفحیو کَ كتال ىا را آٌجا راه ٌداده ةّدٌد.

 ج. غفهث      د. كرض    انف. ٌيط      ب. غانب  3

4 

 انف. ةدر خروشٍده: ىّضّع و صفث، ةدر: ُسحَ    یکی: واةسحۀ پیشیً ةرای ةدر )صفث شيارشی(

 شان : ُيَ چیز: واةسحۀ پیشیً ةرای ىِياٌی       ىِياٌی: ُسحَ    شان: واةسحۀ پسیً ةرای ىِياٌیُيَ چیزِ ىِياٌیب. 

 ىسػّد: واةسحۀ پسیً صفث ةرای ظانع         خّیشحً: واةسحۀ پسیً، ىضاف انیَ  ج.  ظانع ىسػّد خّیشحً: ظانع: ُسحَ  

 جأثیر اخحران شيا: جأثیر: ُسحَ     اخحران: ىضاف انیَ        شيا: ىضاف انیَ

5 
 انف. چشيَ: ىسٍدانیَ    جدا: ىسٍد     ب. ىاُیان: فاغم          ج: ش: ىحيو                  د: ىفػّل 

 ىػعّف ةَ ىً، فاغمه: 

6 
 انف. ٌصراهلل ىٍشی، جػهیيی

 ب. سفرٌاىۀ ٌاصرخسرو

 

7 
 انف. پیرایۀ خرد: اضافۀ جشتیِی          ذخیرة ججرةث: اضافۀ جشتیِی 

 ب. سر ةیرون آوردن: کٍایَ از آشکار شدن 

8 
ایِام دارد. ایِام کهيَ ای اسث کَ دو ىػٍی دارد و ُر دو ىػٍی آن ىٍظّرِ شاغر ةّده اسث. در ایٍجا ةٍده ةهَ ىػٍهیِ خهّدِ شهاغر و ةهَ 

 ىػٍیِ غامِ ةٍدة خداسث. 

 سرخی شفق را ةَ دنیم ریخحَ شدن خّنِ اىام خسیً)ع( داٌسحَ اسث  9

11 
 انف. فركث، وصهث، ىدٍث

 ب. ظرب ، غجب 

 امضاء:    هاله کیانی 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  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 هاکلیه رشته فارسي دهن نام درس: 

 هاله کیاني نام دبیر: 

 15/10/1399 تاریخ اهتحان:

 / غصرصتح  10:00 ساعت اهتحان:

 دكیلَ 90هدت اهتحان: 
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