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بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 ها خط کشیذه شذه است را بنویسیذ.معنی واژگانی که زیر آن 1

 شيج نعيی در ةیاىٍا خالوتىام چاطيی ةخض زةاىٍا/  الف( ةً

 / کً ةخظيده روزیی فرشحد ز غیبجیبب( زىخدان فرو ةرد چيدی ةً 

 و وةال ایو ةً چً کار آید؟ وزرج( نو ةً آىچً دارم قاىعم، 

 دید ای در خَاب نی گَن انَاج لرزان/ خیال جازه شیهابد( در آن 

1 

 امالی درست واژگان را از داخل کمانک انتخاب کنیذ. 2

 شَری( ةدان ةصیاری جیره طد. -ىهَدن قدرت و )غَری الف( انا ایزد رخهث کرد پس از

 فراقی( گزید/ رخث خَد از ةاغ ةً راغی کظید -ب( زاغی از آىجا کً )فراغی

1 

 به کار ببریذ. جمله را یک بار به عنوان شاخص و بار دیگر به عنوان هسته ی گروه اسمی در« استاد»واژه  3

 :طاخع                           ٌصحً:                                  
1 

 روابط معنایی واژگان زیر را بنویسیذ. 4

 الف( خَرطید و فلک:                             

 ب( ىفع و ضرر:

 ج( رزق و قَت:                                   

 د( شیر و پیاز:

1 

 ی معلوم وجود دارد، آن را به مجهول تبذیل کنیذ.جملهمعلوم یا مجهول بودن جمالت زیر را مشخص کنیذ و اگر  5

 الف( انیر از آن جٍان آنده، ةً خیهً آند.

 

 ب( پیهاىٍا و عٍدٌا ٌم اکيَن طکصحً طده اىد. 

 

1 

 پذیذآورنذگان آثار زیر را رکر کنیذ. 6

 الف( فرٌاد و طیریو:                              

 ب( جدفً الدرار:

 1 

 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  اولترم  هیاىآزهوى 

 ادبیاتنام درس: 

 ذاکریگیتا  نام دبیر:

 26/08/1398 امتحان:  تاریخ

 ظهر/ صبح 12:45  ساعت امتحان:

 دقیقه 50مدت امتحان : 



 نمره 15جمع بارم : 

 با توجه به ابیات زیر به سواالت پاسخ دهیذ. 7

 گظث پظث کٌَصاران ةً نغرب، شیيً ناالن قرص خَرطید/ ىٍان نی

 داران ٌا و ىیزه رىگ/ ةً روی ىیزه ریخث گردی زعفران  فرو نی

 گظث روی روطو روز/ ةً زیر دانو طب در شیاٌی ىٍان نی

 خرگً خَارزنظاٌی فروغگظث پيٍان/  طب نی در آن جاریک

 رفث درید و پیض نی آلَد/ دل طب نی ، کفپٍيا ةیخروطان، ژرف، 

 رفث  ی طاه/ ز ٌر نَجی ٌزاران ىیض نی از ایو شد روان در دیده

 ىهره0.75الف( جظتیً را ةیاةید و ارکان آن را نظخع کيید. 

 

 ىهره0.75 .ٌای اشحعاری را ةیاةید ب( اضافً

 

 ىهره0.5ةً کار رفحً را ةیاةید و ةگَیید نجاز از چیصث؟ ای کً در آن نجازج( واژه

 

 ىهره1د( در اةیات ةاال دو کيایً ةیاةید و ةيَیصید ٌر یک کيایً از چیصث؟ 

 

 ىهره0.5ه( ىقض دشحَری کلهاجی کً زیرطان خط کظیده طده ، ةيَیصید

 

 ىهره0.5ةیيید؟زیر آىٍا خط ةکظید.  و( در اةیات ةاال چيد جرکیب وغفی نی

4 

 قلمرو فکری 8

 های زیر را به نثر روان برگردانیذ.جمله

 الف( یقیو، نرد را دیده ةیييده کرد/ طد و جکیً ةر آفریييده کرد

 

 ب( ٌر چً دارم از خطام دىیا خالل اشث و کفایث اشث و ةً ٌیچ زیادت خاجحهيد ىیصحم.

 

 .خالل ةی طتٍث ةاطد، از ایو فرناییمای کً خَاٌیم داد  ج( در ٌر شفری نا را از ایو ةیارىد جا غدقً

 

 

3 

 مفهوم کلی ابیات زیر را بنویسیذ. 9

 الف( کهال عقل آن ةاطد در ایو راه/ کً گَید ىیصحم از ٌیچ آگاه

 ب( ةخَر جاجَاىی ةً ةازوی خَیض/ کً شعیث ةَد در جرازوی خَیض

2 

 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

   طیریيیالف(  1

 گریتان و یقًب( 

         ةار شيگیو. ةار گياهج( 

 جیَهد( 

             الف( شَری 2

 فراغی ب(

 ٌصحً: اشحادِ ریاضی وارد کالس طد.              3

 طاخع: اشحاد ندتی وارد کالس طد.
 جضهو الف(  4

 جضاد    ب( 

 جرادف     ج( 

 جياشب د(
 انیر از آن جٍان آنده را ةً خیهً آورده طد.        الف( 5

 نجٍَل ب(
 وخظی ةافقی الف(  6

 جانیب( 
 قرص خَرطید. نظتً: خَرطید   نظتً ةً: قرص/ جظتیً نَج ةً ىیض)جظتیً پيٍان( الف( 7

 ب( روی روز، دل طب، دانو طب

 ج( خرگً نجاز از پادطاٌی

 دریدن دل طب کيایً از خرکث کردن در طبد( ىیض در چظم رفحو کيایً از آزار دیدن/ 

 ه( فروغ: ىٍاد  /  ةی پٍيا: قید

جرکیب: گردی زعفران رىگ/ روی روطو/ آن طب/ جاریک طب/ خرگً خَارزنظاٌی/ ایو شد/ شد روان/ ٌر 9و( 

 نَج/ ٌزاران ىیض
 الف( یقیو ةً خدا، نرد را آگاه کرد. دشث از کار کظید و رفث و جَکل ةً خدا کرد. 8

 ٌر چً دارم از نال دىیا اگرچً کم اشث ولی خالل اشث و ةرایم کافی اشث و ةً ةیظحر از آن ىیازی ىدارم.ب( 

 ج( در ٌر شفری نیگَییم از ایو پَلٍا ةیاورىد جا اگر خَاشحیم غدقً ای ةدٌیم، ةی طک خالل ةاطد.
 الف( عجز عقل از درك خدا              9

 دیگری ىتَدن ب( جکیً ةً جَان خَد و ندحاج

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالتواحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصیلی  اولسؤاالت هیاى ترم  کلید

 هایازدهن کلیه رشته ادبیات نام درس:

 گیتا ذاکرینام دبیر: 

 27/08/1398 تاریخ اهتحاى:

 ظٍر/ غتح  12:45 ساعت اهتحاى:

 دقیقً 50هدت اهتحاى: 


