جمهوری اسالمی ایران

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

نام دبیر :فاطمه محمدی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

هقطع و رشته :دهن کلیه رشتهها

تاریخ امتحان1400/03/05 :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

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

ساعت امتحان 10 : 00 :صبح/عصر

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

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

مدت امتحان 80:قیقه

آزهوى پایاى ترم نوبت دوم سال تحصیلی 1399 -1400

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :ادبیات پارسی (الف)

نمره به حروف:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

محل مهر و امضاء مدیر
تاریخ و امضاء:

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

قلمرو زبانی
1
الف

ٍاطگاى هطخص ضذُ سا هعٌا کٌیذ

1/5

سقعِ ای ًَضسن ٍ عزسی خَاسسن ()...............
( فقط هعٌای" تاسُ")

ب

کطاًی تذٍ گفر تی تاسگی

تِ کطسي دّی سش تِ یکثاسگی().............

پ

کِ ّن سصم جسسی ّن افسَى ٍ سًگ

ًیاهذصکاس زَ تش دٍدُ ًٌگ )....................(.

ت

خسشٍدسگَضِ ای صیش خالسی هٌذسس  ،تی سش ٍ صذا جاى سدشد().................

ث

یکی اص دٍسساى هَسیقی ضٌاس کِ دس آى اٍاى دٍ کالس اص ها جلَزش تَد()...........

ج

اسزجاال اًطایی هی ساخر)...................... (.

2

ًادسسسی ّای اهالیی صیش سا هطخص کشدُ ٍ دسسر آى سا تٌَیسیذ

الف

1/5

کٌگشُ ًَیسٌذگاًی کِ خاًِ فشٌّگ ضَسٍی دس زْشاى الن کشدُ تَد.
تا سش تی هَ چَ خطر زاس ٍ ططر

ب

جَلغی ای سش تشٌِّ هی گزضر

پ

زصَیش سشزیح سا تا ضواین ٍزعلیغاذ دس ًْایر هْاسذ ٍاسسادی کطیذ.

ت

تایذ تگَین سثک زغشیش اٍ دس اًطا زقلیذی تَد کَدکاًِ اص گلسساى سعذی.

ث

حاللر ًکٌن کِ هطشتی ٍ هسخشُ گی خیطِ ساصی

3

تِ هَاسد خَاسسِ خاسخ دّیذ.

1

الف ّوخاًَادُ ٍاطُ " عٌَد" .................
ب

هسشادف ٍاطُ "صذس"

پ

هفشد ٍاطُ "هعاصی ...............

ت

هسضاد ٍاطُ "ٍصال"

..................

..............
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4

ًقص ٍاطگاى هطخص ضذُ صیش سا تٌَیسیذ

الف زٌن گش تسَصی تِ زیشم تذٍصی

2

جذا ساصی ای خصن سش اص زي هي()....................
کِ جاى یاتذذ صاى خَسش خشٍسش ()................

ب

هخَس طعوِ جض خسشٍاًی خَسش

پ

زَسا خاک ٍ خاکیضُ ٍ اسجوٌذ ٍ زَاًا ًاهیذم)............(،)........( .

ت

تعذ سِ سٍص ٍ سِ ضة،حیشاى ٍ صاس

تش دکاى تٌطسسِ تذ ًَهیذٍاس ()...............

ث

زْوسي تِ تٌذ کوش تشد چٌگ

گضیي کشد یک چَتِ زیش خذًگ()................

ج

دس ّای اهیذ ٍ سٍضٌایی سا تِ سٍی ها تگطای()...................... ( ، )......................

5

ًَع " سا "دس اتیاذ صیشهطخص کٌیذ ٍ دلیلساى سا تٌَیسیذ

2

الف ها سا دسر گیش رکش دلیل...........
ب

ّذیِ ّا هی داد ّش دسٍیص سا

زا تیاتذ ًطق هشغ خَیص سا( )................( ،)..........رکشدلیل...........

پ

تَد تقالی ٍ ٍی سا طَطی ای

خَش  ،سثض  ،گَیا  ،طَطی ای( )..................رکشدلیل......................

قلمرو ادبی

6
الف

تا زَجِ تِ هَاسد دادُ ضذُ تِ خشسطْا ،خاسخ دّیذ
تش کطر ّای ها جض تاساى سحور خَد هثاس .

ب

ّش دٍگَى آَّ گیا خَسًذ ٍ آب

پ

تا صذای گشم ٍ سسا خَاًذ

ت
ث

3

تیاهذ کِ جَیذ صایشاى ًثشد
ّش دًٍی خَسدًذ اص یک آتخَس

صیي یکی سشگیي ضذ ٍ صاى هطک ًاب

سش ّن ًثشد اًذس آٍسد تِ گشد
ایي یکی خالی ٍ آى خش اص ضکش

 -6الف )دس عثاسذ "الف" یک ًوًَِ زشکیة اضافی تیاتیذ ٍ ًَع آى سا هطخص کٌیذ.
 -6ب).دس هَسد "ب" یک هَسد جٌاس تیاتیذ ٍ ًَع آى سا زعییي کٌیذ.
 -6ج) دس هَسد "ج"یک هَسدحس آهیضی تیاتیذ
 -6ذ دسهَسد" ذ" یک ًوًَِ هجاص تیاتیذ
 -6ش دسهَسد" ش" یک ًوًَِ زضاد تیاتیذ
7

صاحة اثش" سوفًَی خٌجن جٌَب"  ..........اسر ٍ" آًذسُ طیذ"  ،اثش  .....................سا ًَضسِ اسر.
صفحه  2از 3
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قلمرو فکری
8

تیر ّا ٍ جولِ ّای دادُ ضذُ سا تِ ًثش سٍاى اهشٍصی زثذیل کٌیذ

الف تِ خَى گش کطی خاک هي دضوي هي

تجَضذ گل اًذس گل اص گلطي هي

1

ب

سدْثذ عٌاى اطدّا سا سدشد

تِ خطن اص جْاى  ،سٍضٌایی تثشد

1

پ

تشآّیخر سّام  ،گشص گشاى

غوی ضذ صخیکاس دسر سشاى

1

ت

ّش کس داد اص خَیطسي تذّذ اص داٍس هسسغٌی تاضذ

9

هفَْم کٌایی قسوسْای هطخص ضذُ سا تٌَیسیذ

1

الف کویسص لٌگ تَد.
ب
10

0 /5

اٍ سا ًیض تسول کشدم.

0 /5

عثاسذ "تشا ی هي "خَاًذى"ایٌکِ ضي ّای ساحل ًشم اسر ،تس ًیسر ؛ هی خَاّن کِ خاّای تشٌِّ ام آى سا
1

حس کٌٌذ ".داللر تش چِ هفَْهی داسد؟
11

کذام گضیٌِ تا عثاسذ " خذا دس ّوِ جا ّسر ،دس ّشجا کِ تِ زصَس دس آیذ ٍ ًایافسٌی اسر" ًضدیکی هعٌایی
داسد؟
الف) تِ هي ًگَ کِ خذا سا ًذیذُ ای ّشگض

خذا دس اضک یسیواى سفسِ اص یاد اسر......

0 /5

ب) ٍ خذایی کِ دس ایي ًضدیکی اسر  ،الی آى ضة تَّا ،خای آى کاج تلٌذ

12

دستاسُ هفَْم دٍ جولِ صیش تِ طَس هجضا زَضیح دّیذ
الف) اعوال هاٍ ،اتسسِ تِ هاسر ّوچٌاى کِ سٍضٌایی فسفش تِ فسفش .ساسر اسر کِ هاا سا های ساَصاًذ اهاا
تشایواى ضکَُ ٍ دسخطص تِ اسهغاى هی آٍسد.

2

ب) اگش جاى ها اسصضی داضسِ تاضذ  ،تشای ایي اسر کِ سخر زشاص تشخی جاى ّای دیگشسَخسِ اسر.

صفحه  3از 3

جمع بارم  20 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :ادبیات پارسي دهن (الف)

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبیر :فاطوه هحودی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کلید

تاریخ اهتحاى1400/03/ 05 :

سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم سال تحصیلي 1399-1400

ساعت اهتحاى 10:00 :ضتح /عطر
هدت اهتحاى 80 :دقیقً

ردیف

راهنمای تصحیح

محل مهر یا امضاء مدیر

قلمرو زبانی
1

نعيای واژه
الف) ىانً

2

ب) اشب

پ) خاىدان

امال
الف) علم

3

ت) کٍيً

ث) اوایل

ج) فَرا

ب ) جَلقی  ،طاس

ب) جعلیقات

ت) جقریر

ث) نصخرگی

روابط معنایی
الف عياد

پ) نعطیث

ب) شیيً

4

الف ) مفعول ب) مضاف الیه

5

الف )فک اضافه چون در ترجمه تبدیل به کسره شد

ت) فراق

پ) مسند  ،واو عطف ت) قید حالت

ث) مفعول ج)مفعول  ،مضاف الیه

دست ما را بگیر

ب) رای نطراع اول رای خرف اجضافً اشث چَن در جرجهً جتدیل ةً " ةً " حرف اضافه شده است
پ) رای نلکیث چَن نعيای داشحو نی دٌد
6

قلهرو ادةی

الف

ةاران رخهث اضافً جشتیٍی

ب

آب و ىاب جياس ىاقص افزایشی

پ

ضدای گرم ( خس آنیزی )

ت

ایران مجاز از مردم

ث

خالی  ،پر

7

ىزار قتاىی ،

نائده ٌای زنیيی

قلمرو فکری
8

طتق جزوه ارائً شد ه کً نَجَد و در دشحرس اشث

9

الف) ضعیف ةَد ب قرةاىی کردن  ،کشحو

11

ججرةً گرایی

11

ب

12

جدهل شخحی ٌا ةاعخ جکانل و ةً کهال رشیدن اىصان اشث ب)ٌرچً قدر شخحی را جدهل کيیم روح ةليد و ةا ارزشحری داریم.

جمع بارم 02:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :فاطمه محمدی
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امضاء:

