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بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 َا خط کشیذٌ شذٌ است را بىًیسیذ.معىی ياژگاوی کٍ زیر آن 1

 خّد را یار ىا کً                               فؾمانف( انِی 

 دریا ةدید ٍُگاىَب( وان ُيَ 

 ةاطد        ىصحغٍیج( ُر کَ داد از خّیظحً ةدُد از داور 

 ُو ىی جّان غزیز ةّد. خؾیؼد( در 

1 

 امالی درست ياژگان را از داخل کماوک اوتخاب کىیذ. 2

 كراةث( خّیض را. -)غراةثانف( ُيَ کس را ةَ شزا خق طٍاس ةاش خاغَ 

 ىٍِث( از پی آن جا کٍد خراب/ ب دونث آطیان طيا ٌیز ةگذرد -ب( ویً ةّم )ىدٍث

1 

 ادبیات تعلیمی را تعریف کىیذ ي دي اثر در ایه زمیىٍ وام ببریذ. 3

 

 

1 

 با تًجٍ بٍ ابیات زیر، بٍ سًاالت پاسخ دَیذ. 4

 ُيصری؟/ کیصث کٍد ةا چّ ىٍی ٌیهّفریدر ةً ایً پرده 

 کيی گظث دور چّىصث طده از غرور/ رفث و ز ىتدأ  آنزیً ٌيؿ 

 ای ای/ شِيگٍی، ٌادره جّطٍده دید یکی ةدر خروطٍده

 ةَ ىاٌٍد یکی زنزنَ/ داده جٍض ةر جً شاخم یهَ راشث

 ٌيره1انف( ٌلض دشحّری واژگاٌی کَ زیر آٌِا خؿ کظده طده را ةٍّیصید. 

 ٌيره0.5دارد؟ب( ةیث اول چٍد جيهَ 

 ٌيره0.5از فػم ةیث شّم، ىؾارع اختاری)دوم طخع جيع( و ىاؽی ىصحير )اول طخع ىفرد( ةصازید.ج( 

2 

 پذیذآيروذگان آثار زیر را رکر کىیذ. 5

 انف( شیاشث ٌاىَ:                          ب( انِی ٌاىَ:
1 

 2از 1صفحه ی 

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

 دهن ریاضی و تجربی هقطع و رشته:

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

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

 صفحه ..... 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 تًجٍ بٍ ابیات، بٍ پرسشُا پاسخ دَیذ. 6

 ویً ةّم ىدٍث از پی آن جا کٍد خراب/ ةر دونث آطیان طيا ٌیز ةگذرد

 چّن داد غادالن ةَ جِان در ةلا ٌکرد/ ةیداد ظانيان طيا ٌیز ةگذرذ

 آب اجم کَ ُصث گهّگیر خاص و غام / ةر خهق و ةر دُان طيا ٌیز ةگذرد

 ةادی کَ در زىاٌَ ةصی طيػِا ةکظث/ ُو ةر چراغدان طيا ٌیز ةگذرد

 ٌيره1در اةیات ةاال جظتیِات را ةیاةید و ارکان آٌِا را ةٍّیصید.انف( 

 

 

 

 ٌيره1ب( دو اشحػاره ةیاةید و ةگّیید ُر یک اشحػاره از چَ چیزی ُصحٍد؟

 

 

 ٌيره0.5ج( آرایَ ای در ةیث دوم پیدا کٍید.

 

 ٌيره1.5د( ىجاز و جهيیح ةیث شّم را ةٍّیصید.

 

4 

 برگرداویذ.َای زیر را بٍ وثر ريان جملٍ 7

 انف( ةدان کّش کَ جا ةَ ُر ىدانی از خال خّیض ةٍگردی کَ ةزرگان ةَ ُر خق و ةاـهی از جای ٌظٌّد.

 

 ب( چّن ةگظایو ز شر ىّ طکً/ ىاه ةتیٍد رخ خّد ا ةَ ىً

 

 ج( فروغ رویث اٌدازی شّی خاک/ غجایب ٌلظِا شازی شّی خاک

 

3 

 مفًُم کلی ابیات زیر را بىًیسیذ. 8

 آن وغفی کَ گّیو ةیض از آٌی/ یلیً داٌو کَ ةی طک جان جاٌی انف( ُر

 ب( چٍدان جٍاوری و ةهٍد/ کَ ةَ ٍُگام جياطا/ کاله از شر کّدک غلم ىی افحد

 

2 

 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 انف( ةخظض، کرم، ٌیکّیی، داٌض   1

 ب( غّغا، داد و فریاد، طهّغی، جيػیث ىردم

 ج( ةی ٌیاز        

 د( جای پصث در زىیً، فرود

 انف( كراةث             2

 ىدٍث ب(

 ىّؽّع و ىفِّىی رفحاری، اخالكی یا اجحياغی و پٍدآىّز را ةَ طیّه اٌدرز ةػازگّ اری کَ در آن طاغر یا ٌّیصٍدهآث 3

 م كاةّشٍاىَ و کهیهَ و ةّشحان و ىثٍّیثکٍد. ى
 انف( ٌیهّفری: غفث / آن: ٌِاد/ چّ: كید زىان/ راشث: كید جاکید 4

 . ُيصری ةکٍد2. کیصث   1جيهَ: 2ب( 

 ج( ىؾارع اختاری: ىی ةیٍید/ ىاؽی ىصحير: داطحو ىی دیدم
 انف(خّاجَ ٌظام انيهک ـّشی           5

 ب( فریداندیً غفار
 ةّم ىدٍث/ دونث آطیان/ آب اجم        در ُر شَ ىؾاؼ، ىظتَ و ىؾاؼ انیَ ىظتَ ةَ اشث.انف(  6

 ب( ةاد و طيع و چراغدان کَ ةَ جرجیب اشحػاره از ىرگ و اٌصان و غير ُصحٍد.

 ج( جؾاد: داد و ةیدا/ غادالن و ظانيان/ واج آرایی دال

 ىجاز از کم وجّد/ جهيیح ةَ آیَ: کم ٌفس ذائلَ انيّتد( خاص و غام: ىجاز از ُيَ ی ىردم/ خهق و دُان: 
انف( شػی کً ةا ُر اٌدیظَ ی ةاـهی، از خال خّد ةیخّد ٌظّی چٌّکَ اٌصاٌِای ةزرگ ةا ُر خق و ةاـهی غػتاٌی  7

 و دگرگّن ٌيی طٌّد.

 در ىً ىی ةیٍد.ب( وكحی چیً و گره زنف خّد را ةاز کٍو)چظيَ ای غاؼ و ةدون ىّج ةاطو( ىاه، جػّیر خّد را 

 زیتایی در خاک ىی آفریٍی. )گهِا و شتزه ُا(ج( ٌّر چِره ات را ةَ شّی زىیً ىی جاةی و ٌلظِای
 انف( وغف ٌاپذیری خدا                 8

 ب( غدم درک غظيث اىام خصیً جّشؿ غلم

 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 هیاى ترم  کلید

 دهن ریاضی و تجربی ادبیاتنام درس: 

 ذاکریگیتا نام دبیر: 

 27/08/1398 تاریخ اهتحاى:

 ظِر غتح/ 12:45 ساعت اهتحاى:

 دكیلَ 50هدت اهتحاى: 


