
 

 

 

 
 

 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

 

ةارم                                                                                                  ضؤاالت           
 

 معىٓ کلمات مشخص شذٌ را بىًٔسٕذ:  1

 ةریر دریا ٍُگاىۀ ُيَ وان                       رضیر آٌخا ةَ چّ کّچک چغيۀ. الف

 ٌیایر ةساةس غیتران دراوٌرِ دّاضثِ ةا کایران کیر ُسگش ب.

 دارد ٌگَ جا رعحَ ضس دار ٌگاه                 پیيان ٌگطهر ىػغّق کَ ُّاضث گست ج.

 ٌکٍی ةاز حلَ ایً ضس جا زیٍِار. د

2 

 را بىًٔسٕذ. زٔرَا ي ابٕات معىٓ جملٍ 2

 (1) رفث ىی آب روی و کسد ىسده دّیغحً پص. الف

 (1)وُصهث ُو و ةَّد فُسكَث ُو: ةَّد حيع ضر دو ىیان در کَ زیسا ُاضث؛ كصَّ غختحسیً كصَّ، ایً. ب

 (1 )کٍر ىسىّحی ىسا حال کَ ٌراعث وضػحی و ةّد جٍگ دضث ُو ىسد پارضی ایً و. ج

3 

  از وظر امالٔٓ را مشخص ومإٔذ وادرستدر عبارات ي ابٕات زٔر ياشِ  3

  را دّیظ غساةث داصَّ. الف

 از ةیغَ ةِایو و آب در كّکان و کّه از کتکان و دردث از ةّدٌر درآىره ٌانظ ةَ کَ دیرم را ةهتالن. ب

 کسد کسیيی نػیيی، در ىلاةهۀ و کسد آعحی زعحی، ىلاةهۀ در. ج

 ضذً دّش و ىحریًّ و دیرم ىحّاضع و ٌیکّىٍضس و فاضم و ادیب و اُم ىسدی  د.

 

2 

 َاْ آوُا را مشخص کىٕذ .بٕابٕذ، َستٍ ي يابستٍرا « َاگريٌ»در ابٕات ي جمالت زٔر،  4

 اضث دسدىٍران فکس روز و ىسدان ثتات وكث الف.

 کسدٌر پًِ ُا دردث از یکی ضایۀ زیس كانیچَ یک. ب

 ةگزرد ٌیش عيا ظانيان ةیراد ٌکسد           ةلا در حِان ةَ غادالن دادِ چّن د.

3 

 2از  2صفحه 

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

 کلیه رشته هادهن  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 

 1399 -1400سال تحصیلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 1فارسی نام درس: 

 هاله کیانی نام دبیر:

 15/10/1399 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان : 
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 نمره 20جمع بارم : 

 شذٌ را بىًٔسٕذ:َاْ مشخص وقش دستًرْ کلمٍ 5

 ىً (  -)گهتً و صحسا   و ىٍ گهتً و صحساگفث در ایً ىػسکَ یکحا ىٍو        جاج ضس  الف.

  ىکً ضایع کص ُیچ رٌج   ب.

 ةّد ىا ُيساهِ ضفس آن در کَ ای عّریره   ج.

 )درای جػانی(  دادی ىً ةَ ىّعی جّ کسدم، طهب جػانی درای ضسّ جّ از ىً! عیخ ای. د

3 

 ادبٕات تارٔخ 6

 عٍاضی چَ کحاةی ىحطّب ىی عّد؟ )حياضی یا غسفاٌی یا جػهیيی یا غٍایی...(کهیهَ و دىٍَ از کیطث و از ٌظس گٌَّ الف.

 ةّده و آن ضفسٌاىَ از چَ کطی ةّد؟« ضفسٌاىَ»کرام یک از درضِایی کَ دّاٌریو از ٌّعِ  ب.

2 

 .را در عبارت زٔر بىًٔسٕذ آرأٍ 7

 ٌغٌّر حای از ةاطهی و حقّ ُس ةَ ةشرگان
1 

 .در بٕت زٔر حس آمٕسْ را پٕذا کىٕذ ي آن را تًضٕح دَٕذ 8

 ىاٌر گّش ضذٍی، عیسیً ُيَ کش           ىاٌر   داىّش و دیسه چٍان نیک

 

1 

 .در بٕت زٔر حسه تعلٕل را بٕابٕذ ي آن را تًضٕح دَٕذ 9

  اضث عيار ةی ُای رٌگ آٌظ از                 اضث ةِار در دٍران جّ عّق از گم

 

1 

 .در بٕتِ زٔر چٍ آرأٍ اْ دارد؟ آن را تًضٕح دَٕذ «بىذٌ»کلمّ  11

 دارد ٌگَ درا دیشد؟ چَ ةٍره دضث ز            گفث؟ چَ دار ٌگاه را دنو کَ گفحيظ چّ

 

1 

 «َا را در دي جملّ زٔر مشخص کىٕذ.سجع 11

 ةّد دنِا حیات كسآن در و ةّد جٍِا حیات آب، در روان؛ اضث آب ىَثَمِ كسآن، ىَثَمِ  و. الف

 دیرٌر غٍایث و ىیم ةرو را یػلّب و دیرٌر ٌػيث زیادت را او چّن یّضف، ةسادران. ب

1 

 2از  2صفحه 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف. ٌيگانً: شَر و غَغا    ب. کید: فریب     ج. ىگسلد: رٌا ىکيد        د. خقً: گره  1

2 

 الف. پس خَدش را ةً نردن زد و روی آب خرکث نی کرد 

زیرا کً نیان دو انرِ نحضاد جهع کرده اسث ٌم داسحان فراق اسث و ٌم ب. ایو قصً از ٌهً ی قصً ٌای دیگر غجیب جر اسث 

 داسحان پیَىد

 ج. و ایو نرد ایراىی ٌم جٍیدسث ةَد و پَلی ىداشث کً ةخَاٌد وضع نا را ٌم ةٍحر کيد.

 الف. قراةث     ب. غَکان     ج. لئیهی    د. نيظر 3

4 

 الف. وقث ثتات نردان: وقث ٌسحً    ثتات: واةسحۀ پسیو، نضاف الیً    نردان: واةسحۀ پسیو، نضاف الیً 

 روز فکر خردنيدان روز: ٌسحً     فکر: واةسحۀ پسیو نضاف الیً    خردنيدان: واةسحۀ پسیو نضاف الیً

 ب. یک قالیچً: یک: واةسحۀ پیشیو ، صفث شهارشی، قالیچً ٌسحً 

 یکی از درخث ٌا: زیر: ٌسحً    سایً: نضاف الیً   یکی واةسحۀ پیشیو ةرای درخحٍا    یکی از درخحٍا: نضاف الیً ةرای سایًزیر سایۀ 

 د. دادِ غادالن: داد: ٌسحً   غادالن: نضاف الیً

 ةیداد ظالهانِ شها: ةیداد ٌسحً   ظالهان: نضاف الیً   شها: نضاف الیً 

5 

 سر گلتو و صدرا: نسيدالف. نو: نسيدالیً    جاج 

 ب. رىج ٌیچکس: نفػَل 

 چ. شَریده: فاغل    سفر: نحهم 

 د: خدای جػالی: نضاف الیً 

6 
 الف. ىصراهلل نيشی، ادةیات جػلیهی 

 ب.  سفرىانۀ ىاصرخسرو

 از جای شدن : کيایً از غصتاىی شدن 7

 شيیدىی اسثشیریو سخيی: شیریيی خسی اسث کً ةا چشایی درك نی شَد انا سخو،  8

 شاغر نی گَید دلیل شکفحو گل در ةٍار ایو اسث کً از شَقِ خداوىد، نی خيدىد  9

 نػيای غامِ ةيده ةً نػيای ةيدة خدا  -2ةيده ةً نػيی خَدِ شاغر      -1ایٍام دارد. دو نػيی دارد  11

11 
 دلٍا  -الف. جيٍا

 غيایث -ىػهث -ب. زیادت

 امضاء:    هاله کیانی 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  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 هانام درس:  فارسي دهن کلیه رشته

 نام دبیر:  هاله کیاني

 15/10/1399تاریخ اهتحان: 

 / غصرصتح  10:00ساعت اهتحان: 

 دقیقً 90هدت اهتحان: 
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