
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

 جظتیَ ، جظشیع ، ىثم و ىراغات انٍظیر (( را طٍاشایی کٍیص؟شروده زیر را ةشّاٌیص و ةا جّحَ ةَ كهيرو ادةی ))کٍایَ ،  1

 ُرکَ زیً گهظً نتی سٍصان جر از گم ةایصش                               ساطری فارغ ز غانو چّن جّکم ةایصش 

 گم ةایصشسرده ای از ىال دٌیا در ةصاط ُر کَ ُصث                                  حتَِ واکرده ای پیّشحَ چّن 

 ُرکَ ىی سّاُص کَ از شٍخیصه گفحاران طّد                               ةر زةان ةٍص گراٌی از جاىم ةایصش

 غتر ةر حّر فهک کً جا ةرآیی رو شفیص                                      داٌَ چّن در آشیا افحص جريم ةایصش

 از کٍار اةر جا دریا جٍزل ةایصش                               كطره آةی کَ دارد در ٌظر گُّر طصن         

25/1 

 ذکایث زیر را ةشّاٌیص و آن را از دیص ))كهيرو ادةی و فکری ((ةررشی کٍیص؟ 2

 روزی طشػی پیض ةِهّل ةی ادةی ٌيّد . ةِهّل او را ىالىث کرد کَ چرا طرط ادب ةَ حا ٌیاوردی ؟

 چَ کٍو؟ آب و گم ىرا چٍیً شرطحَ اٌص((  ((او گفث

 ((گفث)) آب و گم جّ را ٌیکّ شرطحَ اٌص ، اىا نگص کو سّرده اشث

1 

 25/1 ىّرد از ىّارد طٍاشایی و اشحشراج ٌکات زةاٌی را ةا ذکر ىثال جّضید دُیص؟ 5 3

 1 )) وزن (( را ذکر ىثال ةَ غّرت کاىم جّضید دُیص؟ 4

 طػر ُای زیر را ةٍّیصیص؟ ذس و ذال ذاکو ةر فضای 5

 انف( ای ٌفس سرم ةاد غتا                                      از ةر یار آىصه ای ىرذتا

 صپریوحِان حِان را ةَ ةص ٌب( ةیا جا ُيَ دشث ٌیکی ةریو                                

5/0 

 ةیاةیص و ةٍّیصیص؟))واج آرایی (( ، )) واژه آرایی (( را در ةیث ُای زیر  6

 انف( شر ارادت ىا و آشحان ذضرت دوشث                             کَ ُرچَ ةر شر ىا ىی رود ، ارادت اوشث

 ب( غير ىا را ىِهث اىروز و فردای جّ ٌیصث                          ىً کَ یک اىروز ىِيان جّام ، فردا چرا؟

 اىیص ز ُر کس کَ ةریصیو ، ةریصیو                           ج( ىا چّن ز دری پای کظیصیو ، کظیصیو

 د( ٌَ ىً ز ةی غيهی در حِان ىهّنو و ةس                          ىالىث غهيا ُو ز غهو ةی غيم اشث  

1 

 1 زةان فارشی ىیاٌَ ةَ چٍص گروه جلصیو ىی طّد ؟ ُر کصام را جّضید دُیص؟ 7

 1 ةَ غّرت کاىم جّضید دُیص؟درةاره )) فارشی ٌّ ((  8

 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 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 1علوم و فنون ادبی نام درس: 

 مهرنوش جاللی نام دبیر:

 17/10/1399امتحان: تاریخ

 / عصرصبح10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه90مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 20جمع بارم : 

 25/0 ر زىان شاىاٌیان کصام طِر غيصه جریً ىرکز فرٍُگی ةَ طيار ىی آىص؟د 9

 1 درةاره کحاب )) جاریز ةهػيی(( ةَ غّرت کاىم جّضید دُیص؟ 10

 ةٍّیصیص؟ ُر ةیث را ةَ ُخاُای جظکیم دٍُصه آن جخزیَ کٍیص ، شپس ُر ُخا را ةا غالىث ساص آن ) ٌظاٌَ ُای ُخایی( 11

 انف( اگر ُّطيٍصی ةَ ىػٍی گرای                            کَ ىػٍی ةياٌص ٌَ غّرت ةَ حای

 ب( جا رٌج جريم ٌکٍی ، گٍج ٌتیٍی                          جا طب ٌرود ، غتد پصیصار ٌتاطص

 ج( ىً از ایٍخا ةَ ىالىث ٌروم                                 کَ ىً ایٍخا ةَ اىیصی گروم  

3 

 در غتارت ُای زیر )) شخع (( را ةیاةیص و ٌّع آن را ىظشع کٍیص؟ 12

 انف( ىرتث را غایث ٌیصث ، از ةِر آٌکَ ىرتّب را ٌِایث ٌیصث.

 ، پیيّدٌی اشث ٌَ ٌيّدٌی.ب( شر غظق ، ٌِفحٍی اشث ٌَ گفحٍی و ةصاط ىِر 

 ج( جّاٌگری ةَ ٍُر اشث ٌَ ةَ ىال ، و ةزرگی ةَ غلم اشث ٌَ ةَ شال.

 د( ىهک ةی دیً ةاطم اشث و دیً ةی ىهک ضایع.

5/2 

 25/0 پصر طػر فارشی نلب کیصث؟ 13

 75/0 ةَ چَ غهث اغطالذات از زةان غرةی وارد زةان فارشی طص؟ 14

 25/1 كرن چِارم و ٌیيَ اول كرن پٍخو را جّضید دُیص؟ویژگی ُای طػر فارشی در  15

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

 ةظٍّ از ٌی چّن ذکایث ىی کٍص                                 از حصایی ُا طکایث ىی کٍص
1 

 در ةیث زیر چٍص ُخای کّجاه وحّد دارد؟ 17

 ٌتیٍی                                  جا طب ٌرود غتد پصیصار ٌتاطصجا رٌج جريم ٌکٍی گٍج 
5/0 

 5/0 درةاره )) واج(( ، )) غاىث(( ، )) ىػّت(( جّضید دُیص؟ 18

 1 دونث شاىاٌی ةرای رواج فرٍُگ ایراٌی چَ فػانیث ُایی را اٌخام داد؟ 19

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

جشتیً : حًٍ واکرده ای چَن گل         کيایً : ةيد گران از جانل         نراغات : اةر آب دریا  نثل: داىً چَن در آسیا افحد      1

 جشخیص : لتی خيدان جر از گل

 ىکات زةاىی           ىشاىً  ةی ادةی اىسان ٌا ذات آىٍا ىیسث ةلکً جرةیحشان اسث   قلهرو ادةی     لگد کم خَرده اسث و آب و گل   2

 اسحفاده از واژگان کٍو     کارةرد فػل ٌایی کً انروزه کارةرد ىدارىد    کارةرد شتکً نػيایی   کهی واژگان غیر فارسی جرکیب سازی 3

وسیلً ادراک وزن از ذَاس ناسث نثل چرخی کً نی د نی آید و انری ذسی و ةیروىی اسث ادراکی اسث کً از اذساس ىظم ةً وحَ 4

 گردد ذرکحی ندام دارد انا وزن ىدارد ذال اگر ىشاىً ای در یک ىقطً چرخ ةاشد وزن ذاضل نی شَد

 الف غاشقاىً        ب   ذهاسی 5

 الف س       ب انروز        ج کشیدیم         د  ع 6

 گروه پارجی و پٍلَی      پارجی در دوره اشکاىیان و ساساىی رواج داشث در شهال و شهال شرقی ایراندو  7

 پٍلَی زةان دوران ساساىی ةَد در ىاذیً پارس

 پس از ورود اسالم ةً ایران زةان فارسی ةا ةٍره گیری از خط الفتا غرةی وارد نرذلً حدیدی شد و از ىحایج ایو ىفَذ رواج خط غرةی 8

 ةَد و ةػد از ساناىیان طاٌریان زةان فارسی دری را رواج دادىد

 ةخارا 9

 اةَغلی ةلػهی ةً دسحَر نيطَر ىَح ساناىی کحاب جاریخ رسل و الهلَک حریر طتری را ةً زةان فارسی ىَشث 11

 ا      گر   ٌَش       نو    دی      ب    نع     ىی        گ       رای 11

 حای       بنا         ىد   ن       ضَ      رت           ب ک    نع  ىی 
 

 جا       رىج       ت    ح     نل      ن        ک      ىی        گيج       ن     ةی     ىی

 جا       شب ن    ر      ود       ضب   ح       پ     دی       دار         ن      ةا     شد
 

 زیو       حا         ب         م         ال        نث       ن    ر      ومم     ن     

 ک    م        ىیو      حا        ب         ا         نی       دی        گ   ر       وم

 غایث    ىٍایث        سخع نطرف 12

 ىٍفحيی    گفحيی  پیهَدىی    ىيهَدىی     سخع نطرف

 سخع نحَازینال سال    

 ةاطل  ضایع     سخع نحَازن

 رودکی 13

  .ىَشحيد اضطالذات زیادی از زةان غرةی وارد زةان فارسی شد و داىشهيدان آثارشَن رو ةً زةان غرةی نی زةان فارسی و غرةی آنیخحگی 14

ذٌيی از جػالیم اخالقی فراجر ىهی رود و آوردن  سادگی فکر و رواىی کالم  ةیان کردن خیال و جفکر و جَحً ةً واقػیث ةیروىی و نفاٌیم 15

 جرکیتات جازه و اسحػارات و جشتیٍات

 زیرا پس از جقطیع ٌخایی ،جهام ىشاىً ٌای ٌر دو نطراع کانل شتیً یکدیگر ٌسحيد 16

 جا 51 17

 واج کَچکحریو واذد زةاىی اسث ضانث جهام ذروف الفتا نطَت ضداٌای کَجاه و ةليد 18

ةً زةان فارسی  گردآوری جاریخ و روایات گذشحً ایران  دسث یافحو ةً ٌَیث نسحقل ةغداد ةازیافحو اىدیشً ایراىی در قالب جالیف  19

 فرٌيگ اسالنی

 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

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

 1علوم و فنون ادبي نام درس: 

 مهرنوش جاللينام دبیر: 

 17/10/1399 تاریخ امتحان:

 / غطرضتد  10:00 ساعت امتحان:

 دقیقً 90مدت امتحان: 
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