
 

 

 

 

 

 
 

 

 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           
 

 ضا تٙٛیؿیس.ٞا ذظ وكیسٜ قسٜ اؾت ٔعٙی ٚاغٌا٘ی وٝ ظیط آٖ 1

 ذٛاؾت. اظ ٔا ؾی زیٙاض ٔغطتی ٔی ىاضیُٔای تاظ قسیٓ ٚ  ٔا تٝ ٌٛقٝاِف( 

 ٌٛی ٚ ٔٗ ذأٛـ تؿثیحٌفتٓ ایٗ قطط آزٔیت ٘یؿت/ ٔطغ  ب(

 آٖ ٔؿت قسٜ اظ غطٚض/ ضفت ٚ اظ آ٘جا چٛ وٕی ٌكت زٚض ٕ٘ظظیٗ  ج(

 غٓ ٚ قازی تٛ زاضز. تیٕاض تٝ آٖ ٌٛی وٝز( 

 وطز٘س ٚ زض آٖ ٔحىٓ تثؿتٙس. حمّٝٔٛقی تٍطفتٙس ٚ زض ٜ( 

 .ٚنّت ظیطا وٝ زض ٔیاٖ زٚ ضس، جٕع تٛز: ٞٓ فطلت تٛز ٚ ٞٓ ٚ(
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 ٞای أالیی ضا یافتٝ ٚ آٟ٘ا ضا تهحیح وٙیس. زض عثاضات ظیط، غّظ 2

پؽ ٔطا زض آٖ حاَ تا ٔطزی پاضؾی وٝ ٞٓ اُٞ فظُ تٛز، آقٙایی افتازٜ تٛز. اٚ ضا تا ٚظیط نحثتی افتازٜ تٛز وهٝ ایهٗ   

 ای ٘ٛقتٓ ٚ عصضی ذاؾتٓ وٝ تعس اظ ایٗ تٝ ذسٔت تطؾٓ. ضٚلعٝٔطز زؾت تًٙ تٛز ٚ ٚؾعتی ٘ساقت. 

5/1 

 ٘مف زؾتٛضی ٚاغٌاٖ ٔكرم قسٜ ضا تٙٛیؿیس. 3

 ٚ نثطْ تثطز ٚ عالت ٚ ٞٛـ عمُ٘اِیس/  ٔطغی تٝ نثح ٔی زٚـاِف( 

 وٝ جا ٍ٘ٝ زاضز فتط آٖ ؾط ظِف اض زَ ٔطا تیٙی/ ظ ضٚی ِغف تٍٛی نثا ب(

2 

 ضا زض ٞط یه اظ ٚاغٌاٖ ظیط تٙٛیؿیس.« ن»واضتطز ٔعٙایی پؿٛ٘س  4

 اِف( پكٕه                             ب( ٔطزن
1 

 چٙس جّٕٝ زاضز؟ آٟ٘ا ضا ٔكرم وٙیس.ٞط یه اظ اتیات ظیط،  5

 ات تٝ زٚ زؾت زعا ٍ٘ٝ زاضز اِف( زال ٔعاـ چٙاٖ وٗ وٝ ٌط تّغعز پای/ فطقتٝ

 زض ّٕٔىت چٛ غطـ قیطاٖ ٌصقت ٚ ضفت/ ایٗ عٛعٛ ؾٍاٖ قٕا ٘یع تٍصضز ب(

1 

 پسیسآٚض٘سٌاٖ آثاض ظیط ضا شوط وٙیس. 6

 اؾطاض اِتٛحیس: ب(                                        ؾفط٘أٝ:اِف( 
1 

 2از 1صفحه ی 

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

 دهن ریاضی وتجربی 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 تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 1ادبیات فارسینام درس: 

 گیتا ذاکری نام دبیر:

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان : 



 

 نمره 20جمع بارم : 

 تا تٛجٝ تٝ اتیات ظیط، تٝ ؾٛاالت پاؾد زٞیس. 7

 ٞط آ٘ىٝ جا٘ة اُٞ ٚفا ٍ٘ٝ زاضز/ ذساـ زض ٕٞٝ حاَ اظ تال ٍ٘ٝ زاضز

 حسیث زٚؾت ٍ٘ٛیٓ ٍٔط تٝ حضطت زٚؾت/ وٝ آقٙا ؾرٗ آقٙا ٍ٘ٝ زاضز

 وٝ ٔعكٛق ٍ٘ؿّس پیٕاٖ/ ٍ٘اٜ زاض ؾط ضقتٝ تا ٍ٘ٝ زاضزٌطت ٞٛاؾت 

 ؾط ٚ ظض ٚ زَ ٚ جا٘ٓ فسای آٖ یاضی/ وٝ حك نحثت ٟٔط ٚ ٚفا ٍ٘ٝ زاضز

 5/0اِف( ایٟاْ زض وساْ تیت تٝ واض ضفتٝ اؾت؟ آٖ ضا ٔكرم وٙیس. 

 1ب( زٚ اؾتعاضٜ تیاتیس ٚ تٍٛییس اؾتعاضٜ اظ چٝ چیعی ٞؿتٙس؟ 

 1تیاتیس.ج( یه جٙاؼ  ٚ وٙایٝ 
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 قعط ظیط ضا وأُ وٙیس. 8

 عّی ای ٕٞای ضحٕت تٛ چٝ آیتی ذسا ضا/ ................................................

 ................................................/ تٝ عّی قٙاذتٓ ٔٗ تٝ ذسا لؿٓ ذسا ضا

 اتٛاِعجایة/...............................................تٝ جع اظ عّی وٝ آضز پؿطی 

5/1 

 ٞای ظیط پاؾد زٞیس. تٝ پطؾف 9

 اِف( ازتیات غٙایی ضا تعطیف وٙیس.

 ب( زٚ اثط اظ ازتیات تعّیٕی ٘اْ تثطیس.

 تٝ وساْ ٚیػٌی اذاللی تأویس زاضز؟« اثط غٓ ٚ قازی پیف ٔطزٔاٖ پیسا ٘ىٗ»ج( جّٕۀ 

 وٙس؟ ٔراعة ضا اظ چٝ نفتی ٔٙع ٔی« ٕ٘ای جٛ فطٚـ ٘ثاـٌٙسْ »ز( عثاضت

4 

 ٔعٙی اتیات ٚ عثاضت ضا تٝ ٘ثط ضٚاٖ تٙٛیؿیس. 10

 اِف(ٔا ضا تا اِ٘عاْ ٚ اوطاْ تٝ ضاٜ زضیا ٌؿیُ وطز چٙاٖ وٝ زض وطأت ٚ فطاغ تٝ پاضؼ ضؾیسیٓ.

 

عٙایت زیس٘س آٞٙهً ویهس ٚ ٔىهط  عهساٚت     ب( تطازضاٖ یٛؾف چٖٛ اٚ ضا ظیازت ٘عٕت زیس٘س ٚ یعمٛب ضا تسٚ ٔیُ ٚ 

 وطز٘س.

 

2 

 ٔفْٟٛ وّی اتیات ظیط ضا تٙٛیؿیس. 11

 آب اجُ وٝ ٞؿت ٌٌّٛیط ذال ٚ عاْ/ تط حّك ٚ تط زٞاٖ قٕا ٘یع تٍصضزاِف( 

 چٙساٖ تٙاٚضی ٚ تّٙس/ وٝ تٝ ٍٞٙاْ تٕاقا/ والٜ اظ ؾط وٛزن عمُ ٔی افتسب( 

2 

 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

     وطایٝ زٞٙسٜ قتط ٚ اؾة ٚ...،چاضٚازاضاِف(  1

       ؾتایف ذسا، ؾثحاٖ اهلل ٌفتٗب(

         ضٚـ، قیٜٛج( 

           غٓ، ٍ٘اٞساقتز(

 جعثٝ، نٙسٚق   ٜ( 

 ٚ(پیٛ٘س، پیٛؾتٍی

 فضُ/ ضلعٝ/ ذٛاؾتٓ 2

            لیس ظٔاٖ/ٔفعَٛاِف(  3

 ٔٙازا/ ٔتٕٓب( 

 اِف( قثاٞت         4

 تحمیطب( 

             جّٕٝ: زال/ چٙاٖ ٔعاـ وٗ/ تّغعز/ ٍ٘ٝ زاضز4اِف(  5

 جّٕٝ: ٌصقت/ ضفت/ تٍصضز3ب( 

              ٘انطذؿطٚاِف(  6

 ٔحٕستٗ ٔٙٛضب( 

                ( ٟٔطتا٘ی ٚ ٚفازاضی 1ایٟاْ ٟٔط ٚ ٚفا:  اِف( 7

 زٚؾت اؾتعاضٜ اظ ذسا/ ضقتٝ اؾتعاضٜ اظ زٚؾتیب( 

 اظ زؾت تطآٔسٖ: تٛا٘ایی/ جا٘ثساضی: حٕایتوٙایٝ:           ٍ٘اٜ ٚ ٍ٘ٝج( جٙاؼ: 

 وٝ تٝ ٔا ؾٛا فىٙسی ٕٞٝ ؾایۀ ٕٞا ضا/ زَ اٌط ذساقٙاؾی ٕٞٝ زض ضخ عّی تیٗ/ ن عّٓ وٙس تٝ عآِ قٟسای وطتال ضا 8

                آضظٚ ضا تٝ ظتا٘ی ٘طْ ٚ ِغیف تیاٖ ٔی وٙس.اقعاض ٚ ٔتٛ٘ی وٝ احؿاؾات ٚ عٛاعف قرهی ٚ حاالت عاقما٘ٝ ٚ أیس ٚ اِف(  9

 لاتٛؾٙأٝ/ ٌّؿتاٖب( 

 .    ذٛیكتٗ زاضیج( 

 زٚضٚیی ز(

 ٔا ضا تا تركف ٚا حتطاْ تٝ ضاٜ زضیا فطؾتاز تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ٔا تا آضأف وأُ تٝ پاضؼ ضؾیسیٓ.اِف(  10

آٟ٘ا زاضز ٚ پسضقاٖ ٔحثت تیكهتطی تهٝ اٚ ٔهی ٚضظز، لههس     تطازضاٖ یٛؾف ٚلتی زیس٘س اٚ ٘عٕت تیكتطی ٘ؿثت  تٝ ب( 

 زقٕٙی ٚ حیّی وطز٘س.

          حتٕی تٛزٖ ٔطياِف(  11

 عظٕت أاْ حؿٗ ٚ عسْ زضن عمُ اظ ٚیب(

 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 تحصيلی  اولسؤاالت پایاى ترم نوبت  کليد

 دهن ریاضی و تجربیادبيات نام درس: 

 گيتا ذاکری نام دبير:

 / عصرصبح  08:00 ساعت اهتحاى:

 دقیقه75هدت اهتحاى: 


