
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 تعییي وٌیذ. « ؾ»ٍ « غ»ـحیح ٍ غلظ تَدى جوالت زیر را ، تا ًَؼتي

 اظت.الف( ّرچیسی وِ رّي ها را تِ پَیایی درآٍرد هتي 

 ب( لذیوی تریي عثمِ تٌذی اًَاع ادتی تِ رٍم تاظتاى هرتَط هی ؼَد.

 ج( خَاجِ عثذاهلل اًفاری ًثر هفٌَع را تِ ووال رظاًیذ.

 د( حواظِ هلی ایراى تا فردٍظی تِ اٍج رظیذ.

1 

2 

 یه هَرد اضافی اظت( Bٍـل وٌیذ) در ردیف  Bرا  تِ گسیٌِ ّای هٌاظة در ردیف  Aگسیٌِ ّای ردیف 

                          B                                                                                    A 
 الف(خظ الفثای زتاى فارظی تاظتاى                                            فارظی دری

      خظ هیخی                          ب(ًام دیگر فارظی ًَ                                      

 ج( هضوَى عوذُ اؼعار ظثه خراظاًی                                      رٍاج ؼىایت ٍ اًتماد اجتواعی

 د( از ٍیصگیْای فىری ؼعر ظثه عرالی                                      حواظِ/هذح/ اًذرز

 خظ اٍظتایی                                                                                                                                       

 فارظی هیاًِ                                                                                                                                                     

1 

3 

 تِ فارظی ًَیعی در لرى پٌجن ٍ ؼؽن چِ تَد؟عوذُ تریي دالیل تَجِ ًَیعٌذگاى 

 

 

 

0.5 

4 

 ٍیصگی ًثر فٌی چیعت؟ ًام یه وتاب وِ تِ ًثر فٌی ًَؼتِ ؼذُ تاؼذ تٌَیعیذ ٍ تگَییذ ًَیعٌذُ آى ویعت؟

 

 

 

1 

5 

 ظثه را تعریف وٌیذ.

 

 

 

0.5 

6 

 اظت(هحوذتمی تْار ترای ؼعر فارظی چٌذ ًَع ظثه ٍ دٍرُ لائل اظت؟)رور لرى الساهی 

 

 

 

1 

 3 از 1صفحه ی 

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

 دهن انسانی 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 
 رسالت سرای دانش واحد متوسطه دوم  دخترانه دبیرستان غیردولتی

 1397 -98سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایاىآزهوى 

 علوم و فنوننام درس: 

 گیتا ذاکری نام دبیر:

 03/1398 / 21 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان : 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار
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7 

 دٍ هَرد از ٍیصگیْای ًثر زیر را تٌَیعیذ ٍ تگَییذ ایي ًثر هرتَط تِ چِ ظثىی اظت؟

تِ رٍزگار خعرٍ، اًذر ٍلت تسرجوْر، رظَلی آهذ از رٍم. خعرٍ تٌؽعت چٌاى وِ رظن هلَن تَد. رظَل را تار داد. 

خعرٍ از آى عیرُ ؼذ ٍ از رظَل «. ًِ ای خذایگاى» گفت:تسرجوْر « ّوِ چیس در عالن تَ داًی؟» تسرجوْر گفت:

ّوِ چیس را ّوگاى داًٌذ ٍ ّوگاى ٌَّز از هادر زادُ » خجل گؽت. پرظیذ وِ ّوِ چیس پط وِ داًذ؟ تسرجوْر گفت:

 «ًؽذُ اًذ.

 

 

 

1 

8 

 تا تَجِ تِ ؼعر ، تِ پرظؽْای زیر پاظخ دّیذ.

 ٍ پیاهت ًرظاًیذ آهذ ًفط ـثح ٍ ظالهت ًرظاًیذ/ تَی تَ ًیاٍرد

 یا تَ تِ دم ـثح ظالهی ًعپردی/ یا ـثحذم از رؼه ظالهت ًرظاًیذ

 هي ًاهِ ًَؼتن تِ وثَتر تعپردم/ چِ ظَد وِ تختن ظَی تاهت ًرظاًیذ

 تر تاد ظپردم دل ٍ جاى تا تِ تَ آرد/ زیي ّر دٍ ًذاًن وِ وذاهت ًرظاًیذ

 هي جرعِ ی جاهت ًرظاًیذعوری اظت وِ چَى خان، جگرتؽٌِ ی عؽمن/ ٍ ایام تِ 

 خالاًی از ایي عالع خَد وام چِ جَیی؟/ واٍ چاؼٌی وام تِ واهت ًرظاًیذ

 الف( دٍ ٍیصگی ادتی را تٌَیعیذ.

 

 

 ب( وذام ٍیصگیْای زتاًی در ؼعر دیذُ هی ؼَد؟

 

 ج( للورٍ فىری ایي ؼعر راتررظی وٌیذ.

 

 

2.5 
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 دلیل خَد را رور وٌیذ. لافیِ ی وذام تیت تا تمیِ ی اتیات هتفاٍت اظت؟

 الف( دیذُ دریا وٌن ٍ ـثر تِ ـحرا فىٌن/ ٍاًذر ایي وار دل خَیػ تِ دریا فىٌن

 ب( یار تذ هار اظت ّیي تگریس از اٍ/ تا ًریسد تر تَ زّر آى زؼت خَ

 ج( گر ؼَد خاعرت خغاب ، ؼٌَ/ تؽٌَد ّر زهاى خغایی ًَ

 ها را تجَ د( گرد چَى گردی ترای آترٍ/ حاـل از دریا ٍ جَ

 

 

1 

10 

 را تمغیع وردُ ٍ تِ خظ عرٍضی تٌَیعیذ.« راُ ٍـل تَ راُ پر آظیة/ درد عؽك تَ درد تی درهاى» تیت 

 

 

 

2 

11 

 ٍاشُ ّای لافیِ ٍ حرٍف هؽترن آى را هؽخؿ وٌیذ.

 گَّر خَد را َّیذا وي ووال ایي اظت ٍ تط/ خَیػ را در خَیػ پیذا وي ووال ایي اظت ٍ تط
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 3 از 2صفحه ی 
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 نمره 20جمع بارم : 

12 

هؽخؿ « گلسار ٍ تاغ عالوی چؽن ٍ چراغ عالوی/ ّن درد ٍ داغ عالوی، چَى پا ًْی اًذر جفا» لافیِ درًٍی را در تیت

 وٌیذ.

 

 

1 

13 

هؽخؿ وٌیذ. لافیِ اـلی وذام « گسیذ  از غٌیوت ظرایف تعی/ وساى ظاى ًثیٌذ عرایف وعی» ًَع لافیِ را در تیت

 اظت؟

 

 

0.5 

14 

 ٍزى وذام تیت تا ظایر اتیات هتفاٍت اظت؟ 

 الف( فله جس عؽك هحراتی ًذارد/ جْاى تی خان عؽك آتی ًذارد

 ب( ّوی گَین ٍ گفتِ ام تارّا/ تَد ویػ هي هْر دلذارّا

 ج( ًخعتیي تادُ واًذر جام وردًذ/ ز چؽن هعت ظالی ٍام وردًذ

 اًید( اگر واری وٌی هسدی ظتاًی/ چَ تیىاری یمیي تی هسد ه

 

 

1 

15 

 در هتي زیر ظجعْا را تیاتیذ ٍ ًَع آى را هؽخؿ وٌیذ.

ـیاد تی رٍزی هاّی در دجلِ ًگیرد ٍ هاّی تی اجل در خؽه ًویرد. دٍ چیس هحال عمل اظت: خَردى تیػ از » 

 «رزق همعَم ٍ هردى پیػ از ٍلت هعلَم.

 

1 

16 

 هَازًِ ٍ ترـیع را در اتیات زیر هؽخؿ وٌیذ.

 ًایین ٍ ًَا در ها ز تَظت/ ها چَ وَّین ٍ ـذا در ها ز تَظتالف( ها چَ 

 ب( خالك ٍ رازق زهیي ٍ زهاى/ حافظ ٍ ًاـر هىیي ٍ هىاى

 

1 

17 

 اًَاع جٌاض را در اتیات زیر هؽخؿ وٌیذ.

 الف( اگر تَ فارغی از حال دٍظتاى یارا/ فراغت از تَ هیعر ًوی ؼَد هارا

 

 یار/ عالع تی ؼفمت تیي وِ در ایي وار چِ وردب( اؼه هي رًگ ؼفك یافت ز تی هْری 

 

 ج( ظالی تِ ًَر تادُ ترافرٍز جام ها/ هغرب تسى وِ وار جْاى ؼذ تِ وام ها

 

 د( هَلِه را ّویي هُله پیرایِ تط/ وِ راضی ًگردد تِ آزار وط

 

2 

18 

 ٍاج آرایی ٍ ٍاشُ آرایی را در اتیات زیر هؽخؿ وٌیذ.

 ٍ خالػ گؽت/ لثن از تَظِ رتایاى تر ٍ دٍؼػ تاد الف( چؽون از آیٌِ داراى خظ

 

 ب( آى رٍز وِ اللِ از پی اللِ ؼىفت/ تر گًَِ ی ؼرق زخن ـذظالِ ؼىفت
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 3 از 3صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

  ؾد( غ                      ج( غ              ب( ؾ                الف( 1

            رٍاج ؼىایت ٍ اًتماد اجتواعید(        هذح/اًذرز/حواظِج( فارظی دری     ب(    هیخی                  الف( 2

 گعترغ عرفاى ٍ تفَف; ؼىل گیری دٍلت ظلجَلی ٍ تؽَیك دتیراى تِ ًَؼتي ًاهِ ّای فارظی  3

 علوی. ولیلِ ٍ دهٌِ ًفراهلل هٌؽیآٍردى آرایِ ّای فراٍاى، اهثال ٍ اؼعار فارظی ٍ عرتی، اـغالحات  4

 تخ ؼیَُ خاؾ یه اثر ظثه هی گَیٌذ 5

 هعاـر -هؽرٍعِ-(13تازگؽت)ول -(13تا10ٌّذی) -(10تا6عرالی) -(6خراظاًی یا تروعتاًی )از آغاز تا لرى 6

 جوالت وَتاُ. ووی لغات عرتی; ظثه خراظاًی 7

8 

 الف( اضافِ اظتعاری ًفط ـثح/ تؽثیِ هي تِ خان

 ب تر ظر فعل/ جْػ ضویر/ ؼیَُ تالغیب( 

 ج( عاؼماًِ ٍ گلِ از فراق یار

  1اظت  تالی گسیٌِ ّا لاعذ2ُج( چَى ایي لافیِ لاعذُ ی 9

 ردیف: وي ووال ایي اظت ٍ تط/ لافیِ: َّیذا ٍ پیذا 11

 تاغ ٍ داغ ٍ چراغ 12

 رٍلافیتیي/ لافیِ اـلی: ظرایف ٍ عرایف 13

 گسیٌِ ب 14

 ٍ ًویرد/ هعلَم ٍ همعَم ظجع هتَازی ًگیرد 15

 الف(ترـیع           ب( هَازًِ 16

17 
الف( اؼتماق فارغ ٍ فراغت             ب( افسایؽی ؼفك ٍ ؼفمت            ج( اختالفی جام ٍ وام          د( حروتی هله ٍ 

 هله

 الف( ٍاج آرایی غ       ب( ٍاشُ آرایی اللِ 18

 امضاء:    گیتا ذاکری نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 متوسطه دوره دوم سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایاى ترم نوبت دوم کليد

 علوم و فنوى دهن انسانینام درس: 

 گيتا ذاکرینام دبير: 

 03/1398/ 21تاریخ اهتحاى: 

 / عصرصبح  08:00ساعت اهتحاى: 

 دقیقه 75هدت اهتحاى: 
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