
 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                      سؤاالت           
 

  قلمرو زبانی 

 5/1 .ذیهطخص ضذُ سا هعٌا کٌ ٍاطگاى 1

   ساّی تِ هشازة لشب ًذاسی )...............( الف

  تِ تاسُ  تشآهذ سدِ تٌگشیذ ).............(  ب

  کِ ّن سصم جسسی ّن افسَى ٍ سًگ      ًیاهذصکاس زَ تش دٍدُ  ًٌگ .)....................( پ

   اًطای  اسزجالی خسشٍ  سا هی گفسن)..........................( ت

  زجلی ّسسی اسر جاى کٌذى هي)....................( ث

  چَ  سّام گطر اص کطاًی سسَُ          تدیچیذ صٍ سٍی ٍ ضذ سَی کَُ  ).......................( ج

.ذیسیسا هطخص کشدُ ٍ دسسر آى سا تٌَ شیص ییاهال یّا یًادسسس 2  5/1 

دهی ًاطك  تذیآدس خساب   الف   

  هی گزضر               تا سش تی هَ چَ خطر زاس ٍ ططر تشحٌِی ای سش مجَل  ب

. پ ٍاسسادی کطیذاذ دس ًْایر هْاسذ مواین ٍزعلیظزصَیش سشزیح سا تا    

.جسر اص سذس دکاى  سَیی  گشیخر  ت   

  ایي یک اص خَضوضُ گی  سًگاسًگ خسشٍ تَد ث

.ذیهَاسد خَاسسِ خاسخ دّ تِ 3  1 

     .................            "ًاطك "ٍاطُ  وخاًَادُّ الف

  ..................        "لضا"ٍاطُ  هسشادف   ب

...............  " هعاصی"ٍاطُ  هفشد  پ   

     ..............     "فشاق"ٍاطُ  هسضاد   ت

 3از  1صفحه 

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

 هادهن کلیه رشته هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 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 

 1399 -1400سال تحصیلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

 (بادبیات پارسی )نام درس: 

 فاطمه محمدی نام دبیر:

 1400/.5/3 امتحان:  تاریخ

 /عصرصبح 10:  00  ساعت امتحان:

 قیقهد80مدت امتحان :



 2 ذیسیسا تٌَ شیٍاطگاى هطخص ضذُ ص ًمص 4

  جذا ساصی ای خصن سش اص زي هي)....................(             زیشم تذٍصیگش تسَصی تِ  نزٌ الف

  (...............). صاى خَسش خشٍسش ذهخَس طعوِ جض خسشٍاًی خَسش       کِ جاى یاتذ ب

  تًرا پاک   ي  پاکیسٌ ي ارجمىذ ي تًاوا وامیذم. )........(،)............( پ

  فريد آمذ از دش بٍ کردار شیر       کمر بر میان ، بادپایی بٍ زیر)...............( پ

  خذوگ)................( تیر چًبٍتُمته بٍ بىذ کمر برد چىگ                گسیه کرد یک  ت

  در َای امیذ  ي ريشىایی را بٍ ريی ما بگشای)......................( ، ) ......................( ث

 2 دس اتیاذ صیشهطخص  کٌیذ ٍ  دلیلساى سا تٌَیسیذ"سا  "ًَع  5

  ها سا  تِ ها  ٍاهگزاس    رکش دلیل........... الف

   هشا هادسم ًام هشگ زَ   کشد   صهاًِ هشا خسک زشگ زَ  کشد )..........(، )................( رکشدلیل........... ب

  تَد  تمالی ٍ ٍی سا طَطی ای       خَش ، سثض ، گَیا ، طَطی ای)..................( رکشدلیل...................... پ

  قلمرو ادبی 

 3  ذیدادُ ضذُ تِ خشسطْا، خاسخ دّتا زَجِ تِ هَاسد  6

  سیص تش هی کٌذ ٍ هی گفر ای دسیغ               کافساب ًعوسن  ضذ  صیش هیغ الف

کل ص ضشبتشسشش صد گطر طَطی                  دیذ خش سٍغي  دکاى  ٍ جاهِ چشب  ب   

کض ّوِ ضیشیي سخٌی گَش هاًذ  پ   

  خريشان دل خاک در زیر وعل               َمٍ تیغ  ي ساعذ  زخًن بًد لعل   ت

ّوی گشد سصم  اًذس آهذ تِ اتش                  تطذ زیض ، سّام تا خَد ٍ گثش        ث   

.یک ًوًَِ  زشکیة اضافی تیاتیذ ٍ ًَع آى سا هطخص کٌیذ دس عثاسذ )الف( (الف -6    

  ٍ ًَع آى سا زعییي کٌیذ. ذیاتیت جٌاسهَسد  کیدس هَسد )ب(  ب( -6 

   ذیاتیت حس آهیضیهَسد کیدس هَسد )ج( ج(-6 

تیاتیذ زطخیص یک  ًوًَِ  "ذ "دسهَسدذ -6     

تیاتیذ  هشاعاذ ًظیشیک  ًوًَِ   "ش "دسهَسدش -6    

 5/0 .  ....................  اسر "هائذُ ّای صهیٌی  "صاحة اسر  ٍ ..........ًضاس لثاًی صاحة کساب 7

 3از  2صفحه 



 نمره 20مع بارم : ج

  یقلمرو فکر 

                        .ذیکٌ لیزثذ یدادُ ضذُ سا تِ ًثش سٍاى اهشٍص یّا ٍ جولِ ّا ریت  8

 1 سخ ًاهَس سَی  زَساى کٌی                  زَ سا تْسش آیذ کِ فشهاى کٌی   الف

 1 دلیشی کجا ًام اٍ اضکثَس                   ّوی تشخشٍضیذ تش ساى کَس  ب

ًثَد اًذسآى کاس جایذ  دسًگ                   تدَضیذ  دس ع سَاساى  جٌگ پ  1 

تِ صتاى دیگش هگَی ٍ تِ دل دیگش هذاس  زا گٌذم ًوای جَ فشٍش ًثاضی  ت  1 

ذیسیهطخص ضذُ  سا تٌَ  یلسوسْا کٌایی هفَْم 9   

 1 کشم خای داسٍ یِ  دسر گیشها سا  الف

ایٌکِ ضي ّای ساحل ًشم اسر، تس ًیسر ؛ هی خَاّن کِ خاّای تشٌِّ ام آى "خَاًذى"تشا ی هي "عثاسذ  . 10

؟داللر تش چِ هفَْهی داسد   "ذ.کٌٌ سا حس  
 

 را بىًیسیذ  .  مفًُم از قسمت   مشخص شذٌ 11

 گرفته.ر را بٍ ديش بش ممکه است بار مه ، ایه است :تا آوجا کٍ ویکًتریه اوذرز  

1 

 سا تشداس چیسر؟ حجاتْاحجاب  دس عثاسذ  الْی  "هٌظَس اص   11

 
5/0 

دستاسُ  هفَْم دٍ جولِ  صیش تِ طَس هجضا  زَضیح دّیذ  12  

زَ ًازائیل ، تِ  کسی هاًٌذ خَاّی تَد کِ تشای ّذایر خَیص  دس خی ًَسی هی سٍد کِ خَد  تِ دسر   الف( 

داسد .   

 

سا تِ خَیص هعطَف  کٌذ ، هاسا  اص ساُ آفشیذگاس تاص هی گشداًذّویي  کِ آفشیذُ ای  ًگاّواى ( ب  

 

2 

 3از  3صفحه 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                          بگروه                راهنمای تصحیح ردیف

 قلمرو زبانی 

 ىعٍای واژه  1

  
                 خصحَ ث(        جهّه ت(          جادوپ(          () ُرکدام  ٌّشحَ شّد درشث اشث کاخ ، كطر ، دژ،    ب(   انف( ٌزدیکی 

 ج( فّرا

 امال  2

 خّشيزگیث(      ضدرت(         ضيایو، طاس     ب(  ةرٍَُب  (  خطابانف (    

 روابط معنایی  3

 وضالپ(  ىعطیث               ت(                 گار روزب(       ٌطقانف    

 ، مضاف الیهالیه مضافج(   ممیزمسند ت( قید حالت    ث(  ،واو عطف   پ(       مضاف الیه ب(    مضاف الیهالف(    4

 فک اضافه  چون در ترجمه تبدیل به کسره شد     دست ما  را بگیر الف(   5

 است   ده شحرف اضافه  " ةَ  "رای ىطراع اول   رای خرف اجضافَ اشث  چّن در جرجيَ جتدیم  ةَ   ب( 

 پ( رای ىهکیث   چّن ىعٍای  داشحً ىی دُد 

 قلمرو ادبی  6

 اضافَ جشتیِی آفحاب ٌعيث  الف

 اخحالفیجٍاس ٌاكص چرب  ، ضرب  ب

 ) خس آىیزی ( شیریً شخٍی  پ

 دل خاک ت

 خّد، گتر ، رزم ث 

 آٌدره ژید،        شيفٌّی پٍجو جٍّب 7

 فکری قلمرو 

 طتق جزوه ارائَ شد ه کَ ىّجّد و در دشحرس اشث   8

 ( از  ىا ىدافظث کًب    ةَ ىا کيک کً  انف( 9

 یججرةَ گرای 11

 کيک ةَ ُيٍّعان 11

 ُر چیزی کَ ٌّجَ ىا را ةَ خّد جهب کٍد ىا را از خداوٌد دور ىی کٍدب( ُدایث جّ  ةَ ٌّع ٌگرش جّ ةصحگی دارد  انف( 12

 امضاء:    فاطمه محمدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع 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
 1399-1400سال تحصیلي  دومسؤاالت پایاى ترم نوبت  کلید

 نام درس: ادبیات پارسي  دهن )ب(

 نام دبیر:  فاطوه هحودی

 03/1400/ 05تاریخ اهتحاى: 

 / عطرضتح  10:00ساعت اهتحاى: 

 دكیلَ 80هدت اهتحاى: 
 


