
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

1 

 ذکایث زیر را ةخّاٌید و دو ویژگی زةاٌی را ةٍّیصید؟

 ، ةر آن حيهَ کَ پٍداطحی کَ ُيَ دٌدان ُای او ةیرون افحادی ةَ یک ةار طٍیدم کَ خهیفَ ای خّاةی دید

 ةاىداد خّاةگزاری را ةخّاٌد و پرشید کَ : جػتیر ایً خّاب چیصث؟

 ىػتر گفث : زٌدگی اىیر دراز ةاد ، ُيَ اكرةای جّ پیض از جّ ةيردٌد ، چٍان کَ کس از جّ ةاز ٌياٌد

5/0 

 1 ادةی (( را ةا ذکر کثال جّضید دُید؟طٍاشایی و اشحخراج )) ٌکات  2

3 

 ی زیر را از دید ذس و ذال غاطفی ةررشی کٍید؟طػرُا

 انف( رفث آن کَ رفث و آىد آن کَ آىد                                    ةّد آن کَ ةّد خیره چَ غو داری

 ُياوردت آىد ةرآرای کار                 ب( خروطید کای فرخ اشفٍدیار                           

5/0 

4 

 )) واج آرایی (( و )) واژه آرایی (( را در طػرُای زیر ىظخع کٍید؟

 انف( گّطَ گرفحو ز خهق و فایده ای ٌیصث                                     گّطَ چظيث ةالی گّطَ ٌظیً اشث

 در ةٍد کيٍد ةّد داد دل ىا                     ب( در زنف جّ ةٍد ةّد داد دل ىا                            

 ج( خّاب ٌّطیً ةاىداد رذیم                                                     ةاز دارد پیاده را زشتیم

 ن شریوشری اشث ةا جّ کَ گر خهق روزگار                                       دطيً طٌّد و شر ةرود ، ُو ةر آرا د( ىا 

1 

 75/0 درةاره )) فارشی ةاشحان(( کاىم جّضید دُید؟ 5

 5/0 ةَ چَ غهث زةان رایج در دوره اطکاٌی و شاشاٌی فارشی ىیاٌَ ٌاىیده ىی طّد؟ 6

 25/0 زةان فارشی دری در کدام ىٍطلَ ایران رواج پیدا کرد؟ 7

 75/0 داد؟در كرن چِارم و اوایم كرن پٍخو چَ اجفاكات ىِيی در ایران رخ  8

 1 غزٌّیان ةرای آٌکَ ذکّىث خّد را در ایران ذفظ کٍٍد چَ اكداىی کردٌد؟ 9

 1 درةاره ٌثر در غِد شاىاٌی ةَ غّرت کاىم جّضید دُید؟ 10

 طػرُای زیر را جلطیع ُخایی کٍید ؟ شپس ٌظاٌَ ُای ُخایی را ةٍّیصید؟ 11

 ای زچظيَ ٌّطث ، چظو دل چراغاٌی                انف( خهّجو چراغان کً ، ای چراغ روذاٌی             

 ب( اگر ُّطيٍدی ةَ ىػٍی گرای                                        کَ ىػٍی ةياٌد ٌَ غّرت ةَ حای

 ج( ةهو آرام چّن كّیی شتکتار                                         ةَ ٌرىی ةر شر کارون ُيی رفث

3 

 2از 1صفحه ی 

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

 دهن انسانی هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران.. 4....اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سرای دانش واحد رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 1نام درس: علوم و فنون ادبی 

 مهرنوش جاللی نام دبیر:

 17/10/1399امتحان: تاریخ

 / عصرصبح10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه90مدت امتحان : 
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 نمره 20جمع بارم : 

 2 ز اشحثٍاُای جلطیع ُخایی را ةَ غّرت کاىم جّضید دُید؟چِار ىّرد ا 12

 75/0 درةاره )) واج(( ، )) غاىث(( ، )) ىػّت(( جّضید دُید؟ 13

 )) شخع (( و اٌّاع آن را در غتارت ُای زیر ىظخع کٍید؟ 14

 انف( جّاٌگری ةَ ٍُر اشث ٌَ ةَ ىال ، و ةزرگی ةَ غلم اشث ٌَ ةَ شال

 یکی را از جخث طاُی فروآرد و دیگری را در طکو ىاُی ٌکّ داردارادت ةی چّن ، ب( 

 ج(طانب غهو غزیز اشث و طانب ىال ذنیم

 د( در ایام طفّنیث ىحػتد و طب خیز ةّدم و ىّنع زُد و پرُیز

2 

 طػر زیر را از ٌظر ویژگی ُای ))كهيرو زةاٌی (( ةررشی کٍید؟ 15

 کَ پیظاٍُگ ةیرون طد ز ىٍزل            اال یا خیيگی ، خیيَ فروُم                 

 جتیره زن ةزد طتم  ٌخصحیً                            طحرةاٌان ُيی ةٍدٌد ىريم

 ٌياز طام ٌزدیک اشث و اىظب                         ىَ و خّرطید را ةیٍو ىلاةم

 اب از کّه ةاةم ونیکً ىاه دارد كػد ةاال                                 فروطد آفح

1 

 ةا ذکر دنیم ةٍّیصید چرا دو ىػرع ةیث زیر ُو وزن اشث ؟ 16

 ةظٍّ از ٌی چّن ذکایث ىی کٍد                                      از حدایی ُا طکایث ىی کٍد
1 

 5/1 اٌّاع )) شخع (( را ٌام ةترید ؟ و درةاره ُر کدام جّضید دُید؟ 17

 5/1 )) طاٍُاىَ اةّىٍػّری(( و )) جرحيَ جفصیر طتری(( ةَ غّرت کاىم جّضید دُید؟درةاره کحاب ُای  18

 2از2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 رّاب گضار ىػتص 1

 ٍُگاىی کَ در ىحً ٌکات ادةی ىثم جضتیَ کٍایَ جضزیط ىصاغات انٍظیص كانب صػصی و غیصه را جضزیط دُیو ىاٌٍس دل در کحاب 2

 انف غو  ب خياسی 3

 ج   ا        د   سص انف گ ش         ب  داد دل      4

 زةان ُزاىٍضیان         فصىان ُا و ٌاىَ پادصاُان ةَ رط ىیزی 5

 چّن ةَ ٌاخیَ پارس جػهق داصحَ و در ىصخهَ ای ةیً فارسی ٌّ و ةاسحان اسث 6

 ىضصق و صيال صصكی 7

 ٌظو و ٌثص صکّفا صس دونث ساىاٌی روی کار آىس و دسو ُای کًِ را رواج داد 8

 فارسی را رواج دادٌس و جا پایان سهطٍث ىسػّد صاغصاٌی چّن غٍعصی فصری و ىٍّچِصی پصورش یافحٍسزةان  9

رواج داصث و جاب ُای ىزحهفی ٌّصحَ صس ساده و روان ةّد و ةَ ىّضّع ُای خياسی ىهی جاریزی جّجَ داصحٍس و اظطالخات غهيی  11

 و اصػار

 را         غان          کً        ای        چ       را        غ        رو         خا       ٌی    انف ( رم       و       جو         چ     11

 ای         ز       چش       م        ی        ٌّ            صث         چش    م       دل      چ         را          غا      ٌی       

 

 ّش      ىً        دی           ب        ىع        ٌی        گصایب( ا         گص        ُ

 ك     ىع        ٌی ب      ىا        ٌس           ن         ظّ           رت       ب جای        

 

 ج(  ب      نو       آ        رام       چّن       كّ      یی       س       ةک        ةار

 ب      ٌص       ىی      ةصس      رکا       رون     ه        ىی        رفث      

 ٌّن  ساکً ةػس از ىعّت ةهٍس خشف ىی صٌّس 12

 ُیچ کهيَ ةا ىعّت آغاز ٌيی صّد

 ُص ُجای کضیسه یک ةهٍس و یک کّجاه اسث

 ُيان طّر کَ ىی رّاٌیو ىیٍّیسیو

 ظاىث خصوف انفتا       ىعّت ظساُای ةهٍس و کّجاهواج کّچکحصیً واخس زةاٌی        13

 ىال و سال   ىحّازی        فصو آرٌس     ٌکّدارٌس       ذنیم غضیض      ىحّازن      صب ریض پصُیض 14

 ریيگی فصوُم جتیصه زن صحصةاٌان 15

 چّن ٌضاٌَ ُای ُجایی ُصدو ىعصع دكیلا صتیَ یکسیگصٌس 16

 ُو واج پایاٌی  صتیَ یکسیگصٌس سجع ىحّازی ُو وزن و 17

 سجع ىطصف  فلط واج ُای پایاٌی یکساٌٍس

 سجع ىحّازن فلط ُو وزن اٌس

ای از داٌضيٍسان رصاسان ٌّصحَ صس درةاره جاریذ گشصحَ ایصان و اىصوزه فلط ىلسىَ آن ةاكی ىاٌسه  صاٍُاىَ اةّىٍعّری ةَ دسث غسه 18

 اسث

 ةَ زةان غصةی و جيػی از داٌضيٍسان ةَ فارسی جصجيَ کصدٌس جصجيَ جفسیص طتصی از ىديسةً جصیص طتصی

 امضاء:   مهرنوش جاللی 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

 واحد رسالت سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 1علوم و فنون ادبي نام درس: 

 مهرنوش جاللينام دبیر: 

 10/1399 /17 امتحان:تاریخ 

 / غعصظتح  10:00 ساعت امتحان:

 دكیلَ 90 مدت امتحان:
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