
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 سا ثٌَٗس٘ذ.ّب خظ کط٘ذُ ضذُ است هعٌٖ ٍاطگبًٖ کِ صٗش آى 1

 ، فخش هي است. پزٗشفتن ٍ ثبص دادم.صلتاٗي الف( 

 آساست هحولحح سس٘ذ ثشخبست/ اضتش علج٘ذ ٍ  هَسنچَى  ة(

 ّب کِ سفتِافسشص هستٖ ثش سش ّش قغعِ صٗي خبک/ خذا داًذ چِ  ج(

 گشٗضپب ساصٌن ثشٍٗذ إ سف٘قبى ثکط٘ذ ٗبس هب سا/ ثِ هي آٍسٗذ آخش د( 

 .ّبٕ سپبُ سٍس ثبص ضذ ٍ صف٘ش گلَلِ ًْ٘تثب ُ( سپ٘ذٓ فشدإ گٌدِ 
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 ّبٕ اهالٖٗ سا ٗبفتِ ٍ آًْب سا تصح٘ح کٌ٘ذ. دس عجبسات صٗش، غلظ 2

ثِ عضت ٍ صٍالداللٖ حق کِ هشا هجش » خبک سَگٌذ ثشداد:« آفشٌٗذ. ثشم تب اص تَ خل٘فتٖ هٖ تَ سا ثِ حظشت هٖ» گفت: 

 «کِ غشثت سا خغش ثس٘بس است.کِ هي عبقت ًذاسم. هي ًْبٗت ثعذ ثشگضٗذم 
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 ًقص دستَسٕ ٍاطگبى هطخص ضذُ سا ثٌَٗس٘ذ. 3

 دٗذم کِ خبًن هٖ سٍد خَٗطتيثِ چطن خَد الف( دس سفتي خبى اص ثذى گٌَٗذ ّش ًَعٖ سخي/ هي 

 ٍ ثِ کشاى سٍد ّ٘شهٌذ سفت. ثشًطست ضجگ٘ش، اه٘ش هسعَدة(سٍص دٍضٌجِ، 

1 

 ثِ کبس ثجشٗذ. خولِسا ٗکجبس ثِ عٌَاى ّستِ ٍ ٗکجبس ثِ عٌَاى ضبخص دس « کذخذا»ٍاطٓ  4

 ّستِ:                                                                 ضبخص:
1 

 ثب تَخِ ثِ اث٘بت صٗش، ثِ سَاالت پبسخ دّ٘ذ. 5

 هدٌَى چَ حذٗث عطق ثطٌ٘ذ/ اٍل ثگشٗست، پس ثخٌذٗذ

 خبٕ چَ هبس حلقِ ثشخست/ دس حلقٔ صلف کعجِ صد دستاص 

 گفت گشفتِ حلقِ دس ثش/ کبهشٍص هٌن چَ حلقِ ثش دس هٖ

 گشچِ ص ضشاة عطق هستن/ عبضقتش اص اٗي کٌن کِ ّستن

    1الف( دس اث٘بت ثبال دٍ تطجِ٘ ث٘بث٘ذ.

 5/0خَسد؟  ة( اضبفٔ استعبسٕ دس کذام ث٘ت ثِ چطن هٖ

 1ث٘بث٘ذ.ج( ٗک خٌبس ٍ کٌبِٗ 
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 2از 1صفحه ی 

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

 هایازدهن کلیه رشته 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 

 1398 -99سال تحصیلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 2ادبیات فارسینام درس: 

 گیتا ذاکری نام دبیر:

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان : 



 

 نمره 20جمع بارم : 

 خولٔ هعلَم سا هدَْل، ٍ خولٔ هدَْل سا هعلَم کٌ٘ذ. 6

 الف( هْوبت خٌگ ثِ فشهبًذٓ ً٘شٍّب سپشدُ ضذًذ. 

 ة( کبٍُ، پ٘طجٌذ چشهٖ خَد سا هبًٌذ پشچن ثشافشاضت.

2 

 پذٗذآٍسًذگبى آثبس صٗش سا رکش کٌ٘ذ. 7

 ة(اسشاسالتَح٘ذ:                الف( هشصبدالعجبد:                        
1 

 ضعش صٗش سا کبهل کٌ٘ذ. 8

 دٗذ ٗکٖ عشصِ ثِ داهبى کَُ/ ................................................

 ................................................/ ضبّذ آى سٍضٔ ف٘شٍصُ فبم

 پبٕ/...............................................ثبصکط٘ذ اص سٍش خَٗص، 
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 دسک هغلت 9

 إ سا داسد؟ الف( ضبعش دس ث٘ت صٗش قصذ ث٘بى چِ ًکتِ

 گطت پٌْبى/ فشٍغ خشگِ خَاسصهطبّٖ دس آى تبسٗک ضت هٖ

 ة(دس عجبست صٗش، هقصَد ضبعش اص قسوتْبٕ هطخص ضذُ چ٘ست؟

 «گشٗضاى ّستٌذ. ّبٕ ثبص ٍ ًَسگ٘ش پٌدشُاًذ اص  عبدت کشدُ دسٗچِّبٕ تبسٗک ٍ ثٖ  خبًِهشدهٖ کِ » 

 ثِ چِ هعٌبست؟ دث٘ش کبفٖک٘ست ٍ  اٗي هشد« اٗي هشد ثضسگ ٍ دث٘ش کبفٖ ثِ ًطبط قلن دسًْبد»ج( دس خولٔ 

 د( دسثبسٓ اصغالح پ٘ش ٍ هشاد ٍ پًَ٘ذ آى ثب صًذگٖ هَلَٕ تَض٘ح دّ٘ذ.

 

4 

 ًثش سٍاى ثٌَٗس٘ذ.هعٌٖ اث٘بت ٍ عجبست سا ثِ  10

آفشٗذ، ٍسبٗظ گًَبگَى دس ّش هقبم ثشکبس کشد. چَى کبس ثِ خلقت آدم سس٘ذ  الف(حق تعبلٖ چَى اصٌبف هَخَدات هٖ

 «اًّٖ خبلقٌ ثطشاً هي ع٘ي.»گفت: 

 

ة( هي ّ٘چ هستحق ًطٌبسن دس ثُست کِ صس ثِ اٗطبى تَاى داد.  هشا چِ افتبدُ است کِ صس کس دٗگش ثشد ٍ ضوبس آى 

 ثِ ق٘بهت هشا ثبٗذ داد؟ ثِ ّ٘چ حبل اٗي عْذُ قجَل ًکٌن.

 

2 

 هفَْم کلٖ اث٘بت صٗش سا ثٌَٗس٘ذ. 11

 الف( ثِ تشت٘جٖ ًْبدُ ٍضع عبلن/ کِ ًٖ ٗک هَٕ ثبضذ ث٘ص ٍ ًٖ کن

 ة( کسٖ ً٘ک ثٌ٘ذ ثِ ّش دٍ سشإ / کِ ً٘کٖ سسبًذ ثِ خلق خذإ

2 

 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف( ثخطص، اًعبم، خبٗضُ     1

 ة(ٌّگبم/ کدبٍُ ٍ هْذ      

 ج( تبج        

 د(ثت، دلجش          

 ُ( فشٗبد، ّشاس، ّ٘جت

 حضشت/ رٍالداللٖ/ قشثت 2

 الف( ثذل/ هضبف الِ٘            3

 ة( ًْبد/ ق٘ذ صهبى

 کطبٍسصاى سس٘ذگٖ کشد.ّستِ: کذخذإ دُ، هشد عبدلٖ است.        ضبخص: کذخذا سضب ثِ کبس  4

 الف(حلقٔ صلف/ ضشاة عطق/ چَ هبس حلقِ ثشخست/ هٌن چَ حلقِ ثش دس                  5

 ة( صلف کعجِ

 ج( خٌبس: عطق ٍ عبضق/ دس ٍ ثش/ ثش ٍ ثش/ دس ٍ دس                      کٌبِٗ: دست صد: هتَسل ضذ

 .            الف( آًْب هْوبت خٌگ سا ثِ فشهبًذٓ ً٘شٍّب سپشدًذ 6

 ة( پ٘طجٌذ چشهٖ هبًٌذ پشچن ثشافشاضتِ ضذ.

 الف( ًدن الذٗي ساصٕ ٗب ًدن داِٗ              7

 ة( هحوذثي هٌَس

 عشضِ دُ هخضى پٌْبى کَُ/ ًبدسُ کجکٖ ثِ خوبل توبم/ دس پٖ اٍ کشد ثِ تقل٘ذ خبٕ 8

 الف( سٍ ثِ صٍال ثَدى حکَهت خَاسصهطبّٖ                 9

 افکبس تبصُ/ اعالعبت سٍص دً٘بة( 

 ج( اٗي هشد ثَ ًصش ٍ دث٘ش کبفٖ ثِ هعٌبٕ ًَٗسٌذٓ کبسداى است.    

پ٘ش، ضخص٘تٖ ٍاسستِ است کِ ضبٗستگٖ ّذاٗت دٗگشاى ٍ سٍضي کشدى ساُ حق٘قت سا داسد. ضوس، پ٘ش ٍ هشاد هَلَٕ د(

 ثَدُ است.

إ ثْشُ ثشد. ٍقتٖ ًَثت ثِ آفشٌٗص  آفشٗذ دس سبختي ّش چ٘ض اص ٍاسغِ الف( خذاًٍذ ثلٌذهشتجِ ٍقتٖ ّوِ هَخَدات سا هٖ 10

 «هي اًسبى سا اص خبک هٖ آفشٌٗن»اًسبى سس٘ذ گفت: 

ة( هي دس ثست ّ٘چ ً٘بصهٌذٕ سا ًوٖ ضٌبسن کِ ثتَاًن اٗي عالّب سا ثِ اٍ ثذّن. اٗي چِ کبسٕ است کِ عال سا کس 

 پزٗشم. صخَاست ضَم. ثِ ّ٘چ عٌَاى اٗي هسئَل٘ت سا ًوٖدٗگشٕ ثجشد اهب هي ثِ خبعش آًْب دس ق٘بهت ثب

 الف( ًظن آفشٌٗص          11

 ة(ً٘کٖ ثِ هشدم

 امضاء:    گیتا ذاکری نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع 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
 98-99سال تحصیلی  اولسؤاالت پایاى ترم نوبت  کلید

 هاادبیات یازدهن کلیه رشتهنام درس: 

 گیتا ذاکرینام دبیر: 

 / عصرصبح 08:00 ساعت اهتحاى:

 دقیقه 75هدت اهتحاى: 


