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ف
امضاء مدیر یامىر محل    االتؤسردی

بارم

1

 هؼٌی یا هفَْم اتیات ٍ ػثارات سیز را تٌَیغیس.

رٍسی فزعتس س غیةالف( سًرساى فزٍ تزز چٌسی تِ خیة/وِ ترؾٌسُ 

ب( آب ًیزٍ وززُ تَز ٍ وؾتی پز ؽسُ، ًؾغتي ٍ زریسى گزفت. آًگاُ آگاُ ؽسًس وِ غزلِ ذَاعت ؽس.

گفتٌس تِ اتفاق یه عز/ وش وؼثِ گؾازُ گززز ایي زرج(

ز(گزفتِ تیزق تاتاى ػؾك را تز زٍػ/ وغی وِ زٍػ تِ زٍػ عپیسُ هی آیس

خْاًی تز اٍ اًدوي ؽس ًِ ذزز(ّوی رفت پیؼ اًسرٍى هزز گزز/ ـّ

ٍ(فیاز گزاساى تِ تگ ایغتاز تا ایؾاى را زر ضثط آٍرز ٍ وثَتزاى اضطزاتی هی وززًس ٍ ّز یه ذَز را هی وَؽیس.

فزاذَر س(زر آى هَاضغ، اس خْت گزیشگاُ رٍس حازثِ، فس عَراخ عاذتِ ٍ ّز یه را زر زیگزی راُ گؾازُ ٍ تیوار آى را 

 لحت تساؽتِ.حىوت ٍ تز حغة هق

7

2

حویسی ؽیزاسی زر اتیات سیز چِ وغی را ٍ تا چِ ٍیضگیْایی ٍفف هی وٌس؟

 چِ اًسیؾیس آى زم وظ ًساًغت/وِ هضگاًؼ تِ ذَى زیسُ تز ؽس

 چَ آتؼ زر عپاُ زؽوي افتاز/ س آتؼ ّن ووی عَسًسُ تز ؽس
0.5

4از  1صفحه ی 

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

یازدهن ریاضی و تجربی هقطع و رشته:

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

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

صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

جمهوری اسالمی ایران

آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

)واحد رسالت(                                                                                                                                                                                                                              دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

96 -97سال تحصيلی  دوم نوبت ترم  پایاىآزهوى 

ادبیات فارسینام درس: 

الناز ابراهیمی-گیتا ذاکرینام دبیر:

02/03/1397امتحان: تاریخ

/ عصرصبح  8  ساعت امتحان:

دقیقه60مدت امتحان : 
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3 

 

 راتیٌسراًات تاگَر زر اتیات سیز چِ هفَْهی را تاسگَ هی وٌس؟

 «ًاتَاى.زر رٍیای یه »پاعد هی آیس:/«/ ذاًِ ات وداعت؟»هوىي/ اس ًاهوىي هی پزعس:/ 

 

0.5 

4 

 هؾرـ ؽسُ را تٌَیغیس. هؼٌای ٍاصگاى

 عٌح هؼٌی زر تیاًْا حالٍتالف( تِ ًام چاؽٌی ترؼ ستاى ّا/ 

 هَوس گؾت. تَلیغب(ًثؾتِ آهس ٍ تِ 

 اس وار ذَیؼ غزاهت سزُج( وزز فزاهؼ رُ ٍ رفتار ذَیؼ/ هاًس 

 گزیشسپا را فٌنز( تزٍیس ای حزفاى تىؾیس یار ها را/ تِ هي آٍریس آذز 

 زرایّـ( اس آى چزم وآٌّگزاى پؾت پای/ تپَؽٌس ٌّگام سذن 

 ی تغیار.زّاٍ( آى هَػ را ستزا ًام تَز تا 

 ٍ ایوي تاسگؾتٌس. هطلك ٍ یاراًؼ هطَلِس( 

 

2 

5 

 عاذتواى ٍاصگاى سیز را تٌَیغیس.

 اًساساى:   چزتىِالف(

 پززُ: ب(

0.5 

6 

 سیز را تٌَیغیس.صُ ّای ًَع راتطِ ی هؼٌایی هیاى ٍا

 الف( زریا ٍ لطزُ:                                                               ب(هؾؼؾغ ٍ ظلواًی:       

 ج( ذیار ٍ گَخِ:                                                                ز( ًاچار ٍ ًاگشیز: 

1 

7 
 «خالل ًاهِ ّایؼ را تِ ًثز عازُ هی ًَؽت.»  خولِ ی رٍتِ رٍ را هدَْل وٌیس:  

 
0.5 

8 

 ًمؼ ٍاصگاى هؾرـ ؽسُ را تٌَیغیس.

 زایز وزز. خلغِ ای، تزای حل هؾىالت وسذسای رٍعتاحاج رضا، 

 

0.5 

9 

 را اتتسا تِ ّداّای عاسًسُ ی آى تدشیِ وٌیس عپظ فاهتْا ٍ هقَتْای آى را هؾرـ ًواییس.« هْواًی» ٍاصُ ی 

 

 

1 

 

 4از  2صفحه ی 
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10 

 غلطْای اهالیی را تیاتیس ٍ آًْا را تقحیح وٌیس.

 تیٌَایی تِ اس هشلت ذَاعتالف( ًاًن افشٍز ٍ آتزٍین واعت/ 

 

 ب( تسٍ گفت هْتز تِ رٍی زٍصم/ وِ تزگَی تا اس وِ زیسی عتن

 ج( حالی ثَاب آى تاؽس وِ خولِ تِ طزیك تؼاٍى، لَتی وٌیس.

 

 ز( زر ٍلت فزاق هَافمت اٍلی تز ٍگزًِ طاػٌاى هدال ٍلیؼت یاتٌس.

 

1 

11 

 ٍاتغتِ ّای پیؾیي ٍ پغیي ٍ ًَع آًْا را هؾرـ وٌیس.ّغتِ، « ّویي  اعتازاى تشرگَار هولىت»زر گزٍُ اعوی 

 

 

1 

12 

 هَارز سیز را تغاسیس.« تزذاعتي»اس هقسر 

 الف( هضارع التشاهی )اٍل ؽرـ هفزز(:          

 ب(هاضی ًملی) عَم ؽرـ خوغ(:

1 

13 

 تیاتیس.زٍ آرایِ « سیي ّوزّاى عغت ػٌافز زلن گزفت/ ؽیز ذسا ٍ رعتن زعتاًن آرسٍعت»زر تیت

 

 

0.5 

14 

 هَارز هؾرـ ؽسُ، چِ ًَع اضافِ ای ّغتٌس؟« زر عیاّی زاهي ؽةتِ سیز  رٍی رٍؽي رٍس/ًْاى هی گؾت » زر تیت

 

 

0.5 

15 

 زر ّز یه اس ٍاصگاى سیز، ًَع فزایٌس ٍاخی را هؾرـ وٌیس.

 الف(پلىاى:                                                                              ب(زعتثٌس:     

               

 ج( هاعت تٌسی:                                                                      ز( ؽٌثِ:

 

1 

 4از   3صفحه ی 
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16 
 زٍ وٌایِ تیاتیس.« وغی واٍ َّای فزیسٍى وٌس/ زل اس تٌس ضحان تیزٍى وٌس»زر تیت 

 
0.5 

17 

 .ؽؼز سیز را واهل وٌیس

.                             تگؾای لة وِ لٌس فزاٍاًن آرسٍعت ............................................................ 

 ای آفتاب حغي تزٍى آ زهی س اتـــز                            ..........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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                                                                                                  محل مىر یا امضاء مدیر                                               راونمای تصحیح ردیف

1 

 الف(تا هستی تیىار ًؾغت ٍ هٌتظز هاًس تا تسٍى ایٌىِ تالؽی وٌس، ذساًٍس رٍسی اػ را اس ػالن غیة تزعاًس.

فْویسًس وِ وؾتی زر ب( اهَاج زریا ؽسیس ؽس ٍ وؾتی اس آب پز ؽس ٍ ؽزٍع وزز تِ ؽىغتي ٍ اس ّن گغغتي. آًَلت 

 حال غزق ؽسى اعت.

 ج( ّوگی تا ّن ّن ػمیسُ تَزًس وِ چارُ ی ایي زرز، تِ سیارت ذاًِ ی ذسا رفتي اعت.

 ز( ظَْر اهام سهاى )ػح(

 ّـ( پْلَاى تِ پیؼ رفت ٍ عپاّی ػظین گیزز اٍ خوغ ؽسًس.

 ّز وسام تِ  فىز آسازی ذَزؽاى تَزًس ٍ( فیاز زر پی ایؾاى زٍیس تا آًْا را تگیزز ٍ وثَتزاى تملی هی وززى ٍ

س( زر آى خایگاُ  تزای فزار زر رٍس گزفتاری فس عَراخ زرعت وززُ تَز وِ ّوِ تِ ّن راُ زاؽتٌس ٍ تا ػلن ٍ زاًؼ ٍ 

 هقلحت اس آى عَراذْا هحافظت هی وزز.

 ٍفف ؽداػت ٍ خٌگاٍری علطاى خالل السیي ذَارسهؾاُ 2

 َاًاییْای ذَز ایواى زاؽتيّوَارُ اهیسٍار تَز ٍ تِ ت 3

 الف( ؽیزیٌی     ب(اهضاوززى          ج( پؾیواى      ز(تت        ّـ(پته   ٍ(سیزوی         س(طَلی/آساز 4 

 الف( هؾتك هزوة          ب(عازُ 5 

 الف(تضوي         ب( تضاز          ج( تٌاعة              ز( تزازف 6

 ًَؽتِ هی ؽس.ًاهِ ّا تِ ًثز عازُ  7

 تسل/ هفؼَل 8

 ّداّا: هْـ/ها/ًی                      ؿ.م ن.ؿ/ؿ. م ب/ ؿ. م ب 9

     الف( هذلت               ب( زصم                       ج( فَاب                   ز(فزاؽ                                         10

11 
اؽارُ(/ اعتاز: ّغتِ/ اى: ٍاتغتِ پغیي)ػالهت خوغ(/ تشرگَار: ٍاتغتِ پغیي)ففت ّویي: ٍاتغتِ پیؾیي) ففت 

 تیاًی(/ هولىت: ٍاتغتِ پغیي) هضاف الیِ(

 الف( تزذیشم                  ب( تزذاعتِ اًس 12

 تلویح/ اعتؼارُ اهام ػلی/ ٍاج آرایی ط 13

 ّز زٍ اضافِ ی اعتؼاری ّغتٌس 14

 ب( حذف                         ج( حذف                        ز(اتسال           الف( افشایؼ        15

16 
 َّای وغی را وززى: طزفساری وززى اس اٍ

 زل اس تٌس وغی تیزٍى وززى: رّایی اس علطِ ی وغی

 تٌوای رخ وِ تاؽ ٍ گلغتاًن آرسٍعت      واى چْزُ ی هؾؼؾغ تاتاًن آرسٍعت 17

 امضاء:    الناز ابراویمی -گیتا ذاکری  نام و نام خانيادگی مصحح :  02جمع بارم :

آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

دخترانه دولتیغیر  دبیرستان

96-97سال تحصيلی  دومسؤاالت پایاى ترم نوبت  کليد

ادبيات فارسینام درس: 

الناز ابراویمی -گيتا ذاگری نام دبير:

   03/97/ 02تاریخ اهتحاى:

/ عصرصبح  8ساعت اهتحاى:

دقیقه 60 هدت اهتحاى:
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امضاء مدیر یامهر محل    االتؤس

بارم
 

 نمره( 5/1) معنی لغت

 55/0 جام باده زمرد چو بر شاخ 1

 55/0 و ایمن بازگشتند. مطلقو یارانش  5

 55/0 فامفیروزه روضة شاهد آن 3

 55/0 ایستاد تگصیاد گرازان به  4

 55/0 قدرت حق علی یمنهنگ  5

 55/0 ان دیوپایمردخروشید کای  6

 نمره( 5/1) امال

7 
 هایی را که امالی آنها نادرست است بنویسید.شکل درست واژه

آور، شک و شاعبه، محملی و سستی، سقت و اطمینان، منزّح و پاک، الحاح و اسرار، رشهه و قطره، مضحک و مسخره، مفرّح و نشاط

 عارضه و حادثه، صباحت و زیبایی، ثروت و تمکّن، فارغ و آسوده

5/1 

 نمره( 4زبان ) دستور 

8 
 بن ماضی و مضارع هر یک از مصدرهای زیر را بنویسید.

 ستن:الف. رَ

 ب. نهادن:

1 

9 

 را در هر جمله مشخص کنید.« زیبا » نقش دستوری واژة 

 الف. دیروز، زیبا را در حال خرید از مغازه دیدم.

 ب. لباس زیبایی به تن داشت.

 راستی زیباست.ج. چهرة او به

 گوید.زیبا سخن مید. او 

1 

10 
 .و نوع آنها را هم بنویسید های پیشین و پسین اسم را بیابیددر جملة زیر همة وابسته

 ای نداشت.تالش ما در این دو روز نتیجه 

1 

11 

 شوند؟های زیر مشمول کدام یک از وضعیتهای چهاگانة معنی واژه در گذر زمان میهر یک از واژه

 الف. سوگند:

 فتراک:ب. 

 ج. سپر:

 :خانهد. 

1 

 2از  1صفحه ی 

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

 یازدهم ریاضی و تجربی و رشته: قطعم

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

 ............................. :داوطلبشماره 

 صفحه 2سؤال:  صفحهتعداد 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 3آموزش و پرورش منطقه  مدیریت

ن                                                                                                           دبیرستان    واحد سیدخندا

فارسی  نام درس:

 نیااحسان سعیدی :نام دبیر

 22/23/1331 :امتحانتاریخ

 / عصرصبح  8  :ساعت امتحان

دقیقه 12 : امتحانمدت 
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 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                سؤاالت           ادامه ی 

بارم
 

  نمره( 4های ادبی )آرایه 

 1 تشبیه را مشخص کنید:  درفشان الله در وی چون چراغی در مصراع روبرو ارکان چهارگانة 15

 1 ات فرات در جوش و خروشپوش / وز تشنگیدر بیت روبرو دو آرایه بیابید و توضیح دهید.   ای کعبه به داغ ماتمت نیلی 13

 5/0 ، فقط در مصراعهای یکم، دوم و چهارم اجباری است؟در کدام قالب شعری آوردن قافیه 14

15 
 در هر یک از بیتهای زیر، دو آرایه بیابید.

 گفت گرفته حلقه در بر / کامروز منم چو حلقه بر درمیالف. 

 کزین پس نشینم به کنجی چو مور / که روزی نخوردند پیالن به زورب. 

1 

 در بیت زیر یک جناس همسان و یک جناس ناهمسان بیابید. 16

  به خروش دیر ناله رود چنگ درآتار د  در چنگ رمیمن اگر تار سر زلف تو گ
5/0 

  نمره( 1حفظ شعر ) 

17 

 ببیتهای زیر را کامل کنید:

 عناصر دلم گرفت / شیر خدا و ................. آرزوستالف. زین همرهان سست

 بازکشید از روش خویش پای / در پی او کرد ز ....... جایب. 

. همیج.   / کز دیو و دد ملولم و .............. آرزوستگشت گرد شهر دی شیخ با ............

1 

  نمره( 5مفهوم نثر ) 

18 
 عبارتهای زیر را معنی کنید.

 اند در ناحیت کشمیر متصیّدی خوش و مرغزاری نزه بود که اختالف صیادان آنجا متواترالف. آورده

 گشت.آید که علّت و تب زایل ب. بونصر را بگوی که امروز درستم و بار داده

5 

  نمره(5مفهوم نظم )  

19 
 بیتهای زیر را معنی کنید.

 الف. بر آن محضر اژدها ناگزیر / گواهی نوشتند برنا و پیر

 آلوده ایران کهن دیدب. به خوناب شفق در دامن شام / به خون

5 

  نمره( 4درک مطلب ) 

 5/0 غروب آفتاب خویشتن دیدمفهوم بیت روبرو چیست؟   در آن دریای خون در قرص خورشید /  50

 اند؟با توجه به بیت زیر، سپاهیان مغول چکونه توصیف شده 51

 کردشکفت و برگ میریخت / دو چندان میولی چندان که برگ از شاخه می
5/0 

 شد؟« مطوقه»با توجه به عبارت زیر، چه چیز موجب رهایی  55

 معونت و مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم.ایشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگزاردند و به 
5/0 

 کیست؟« او»و « همه»، در بیت زیر منظور از «حملة حیدری»با توجه به داستان  53

 کس را هوس رزم اوهمه برده سر در گریبان فرو / نشد هیچ
5/0 

 در هر بیت منظور از واژة مشخص شده کیست؟ 54

 آتش آید همی بر سرمشاه آهنگرم / ز  مردزیان ب. یکی بی         او او / به خوبی بجستند پیوند فرزندالف. بدو بازدادند 
1 

55 
 های زیر را بنویسید.مفهوم کنایه

 الف. پرید از رخ کفر رنگ  کمر بستن: رنگ پریدن:                                   ب. که بر کینه اول که بندد کمر 

 لقه در گوش کردن:ح بر آب بودن:                              د. چون کعبه نهاد حلقه در گوش  دید بر آب میج. بنای زندگی 

1 

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

 سنگ قیمتی سبز 1

 رها 2

 باغ 3

 دویدن 4

 دریا 5

 دستیاران 6

 شائبه، مهملی، ثقت، منزّه، اصرار، رشحه 7

 الف. رست، ره          ب. نهاد، نه 8

 الف. مفعول / ب.  صفت / ج. مسند / د. قید 9

 ما: مضاف الیه / این: صفت اشاره / دو: صفت شمارشی / ی: نکره  11

 معنایی / د حفظ معناالف. تغییر معنا / ب. حذف واژه / ج گسترش  11

 درفشان: وجه شبه /  الله: مشبه / چون: ادات / مشبه به: چراغی 12

 حسن تعلیل تشخیص – 13

 رباعی 14

 الف. تشبیه، جناس / ب. تشبیه، جناس 15

 همسان: تار، چنگ / ناهمسان: سر، در 16

 الف. رستم دستان / ب. تقلید / ج. چراغ، انسانم 17

 کامل عبارتبیان مفهوم  18

 بیان مفهوم کامل عبارت 19

 پایان حکومت جالل الدین 21

 فراوانی سپاه مغول 21

 به یاری یارانش 22

 همه: یاران پیامبر / او: عمربن عبدود 23

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

  تهران 3آموزش و پرورش منطقه  مدیریت 
 پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 79-79سال تحصیلي  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

فارسی نام درس: 

 نیااحسان سعیدینام دبیر:

 20/23/7331 امتحان:تاریخ

 / عصرصبح  8  ساعت امتحان:

دقیقه 12مدت امتحان : 
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 فرزند: آبتین / او: کاوه / آهنگر: کاوه / شاه: ضحاک 24

 کردنالف. ترسیدن / ب. آمده جنگ شدن / ناپابدار بودن / خدمت  25

 امضاء:                    احسان سعیدی نیا نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 02 جمع بارم :

@irandaneshnovin :بھترین جزوات، مشاوره با رتبھ ھای تک رقمی
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