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

جمهوری اسالمی ایران

نام درس :فارسی 2

هقطع و رشته :یازدهن ریاضی و تجربی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :هاله کیانی

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

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران
دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

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

آزهوى پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399 -1400

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

تاریخ امتحان1399/10/15 :
ساعت امتحان 10 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  90 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

1

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

 -1معنی کلمات مشخص شذه را بنویسیذ:
الف .ىردم روزگار ةر جلّا و زُر او ىحّفق ةّدٌر،
ب .حق جػانی چّن اصٍاف ىّجّدات ىیآفریر ،وشایط گٌّاگّن در ُر ىلام ةر کار کرد.

2

جٍُ .گاىی کَ ةِاء ونر ،ىٍاشک حج را ةَ پایان ةرد
د .در آن شیياةگّن اىّاج نرزان
2

دیال جازُای در دّاب ىیریر

معنی جملهها و ابیات زیر را بنویسیذ
الف .داک شّگٍر ةرداد ةَ غزّت و ذوانجالنی حق کَ ىرا ىتر کَ ىً ظاكثِ كُرب ٌرارم و جابِ آن ٌیارم؛ ىً ٌِایثِ ةػُر ادحیار
کردم ،کَ كُرةث را دعر ةصیار اشث.
ب .فرزٌر غزیز را ةَ صر جِر

3

ةٍظاٌر چّ ىاه در یکی ىِر

ج .و ٌاىَ ُا ٌتظحَ آىر و ةَ جّكیع ،ىؤکّر گظث و ىتظّران ةرفحٍر.
3

در عبارات و ابیات زیر واژۀ نادرست از نظر امالیی را مشخص نماییذ
الف .چّن ىّشو حج رشیر ةردّاشث

اطحر ظهتیر و ىحيم آراشث
2

ب .از غزای آىره ،پس از ٌياز ،اىیر کظحی ُا ةذّاشث

ج .ىگر شرو را کَ شيره ای ٌرارد .در ایً چَ حکيث اشث
د .آیا ایً چَ شرّ اشث کَ داک زنیم را ةَ حضرت غزّت ةَ چٍریً اغزاز ىیذّاٌٍر
4

در گروه هایی که مشخص شذه است ،هسته و وابسته را پیذا کنیذ و بنویسیذ .
الف .ةرای طروع ،ةَ آىار دكیق ةی شّادان ٌیاز داطحو.
3
ب .از ُيَ ىِيحرٌ ،یروی دریایی غظیيی جرجیب دادٌر و کظحیِا و جِاٌگردُایظان را ةَ دورجریً ٌلاط جِان فرشحادٌر.
ج .از ىظاورة طذصیث داٌظيٍر و فرزاٌَ ،حاج آكا کراىث طیرازی ةِره ةردم.
صفحه  1از 2
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5

نقش دستوری کلمههای مشخص شذه را بنویسیذ:
الف .دی طیخ ةا چراغ ُيی گظث گرد طِر
ب .جّ ز كرآن ،ای پصر ،ظاُر ىتیً

کز دیّ و دد ىهّنو و اٌصاٌو آرزوشث ()0/5
دیّ ،آدم را ٌتیٍر غیر ظیً()0/5

2

ج) ةزرگان ظّایف و فرىاٌرُان شپاه ةرای کصب جاج طاُی و رشیرن ةَ حکّىث والیات ةَ جان ُو افحاده ،کظّر را ىیران جادث
و جاز وکظحار و جتاُی کردهاٌر ()1

6

نوع حرفِ «چون» را مشخص کنیذ.

0 /5

چّن ةَ ٌیظاةّر رشیر ،ةا طیخ فریرانرّیً غعاّر ،ىالكات کرد
7

نوع «کاف» را مشخص کنیذ.
روزکی چٍر صتر کٍیر جا ىً ةر ایً یک ىظث داک ،دشث کاری كررت ةٍيایو.

8

0 /5

جملۀ زیر را از حالتِ معلوم ،به حالت مجهول برگردانیذ.
2

الف .ىریو روزٌاىَُا را جيع کرد.
ب .ةاد ،درب را ىحکو ةصث.
9

تاریخ ادبیات
الف .ةّشحان شػری از چَ گٌّۀ ادةی اشث؟ (جػهیيی ،غٍایی ،حياشی)0/5()...
ب .نیهی و ىجٍّن ٌظاىی از چَ گٌّۀ ادةی اشث؟()0/5

2

ج .طػرِ «در اىّاج شٍر» از ىِری حيیری طیرازی از چَ گٌّۀ ادةی اشث؟()0/5
د .کحاب ىرصاد انػتاد از کیصث؟()0/5
10

آرایه را در عبارت زیر بنویسیذ
الف .جيهگی ىالیکَ را در آن حانث اٌگظث جػجّب در دٌران جحیّر ةياٌر ()1
3
ب .چّن رایث غظق آن جِاٌگیر

طر چّن ىَ نیهی آشياٌگیر()1

ج .زود ةاطر کَ ایً پصر جّ ،آجض در شّدحگان غانو زٌر ()1
صفحه  2از 2

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

نام درس:فارسي یازدهن ریاضي و تجربي

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبیر :هاله کیاني

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کلید

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 1399-1400

تاریخ اهتحان1399/10/15 :
ساعت اهتحان 10:00 :ضتح /غطر
هدت اهتحان 90 :دكیلَ

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1

انف .ىحفقُ :يراهُ ،و رأی ،ب .وسایط :واسعَ ُا ،ىیاٌجی ُا

2

ث ٌزدیکی ةَ خداوٌد را ٌدارم و جديم آن را ٌدارم ،ىً ٌِایثِ دوری را
انف .خاک ةَ ةزرگی خداوٌد كسو خّرد کَ ىً را ٌتر ىً ظاك ِ
ةرگزیده ام ،کَ ٌزدیکی ،ةسیار خعرٌاک اسث.
ب .پدر ىجٍّن ،او را ةا زخيثِ ةسیار ىاٌٍد ىاه در یک گِّاره ٌشاٌد و ةر شحر سّار کرد.
ج .و ٌاىَ ُا ٌّشحَ شد و ةَ اىضای پادشاه ةر آٌِا جأکید شد و ىژده دٍُدگان رفحٍد کَ ٌاىَ ُا را ةترٌد.

3

انف .ةرخاسث ب .كضا ج .ثيره د .ذنیم

4

انف .آىارِ دكیقِ ةی سّادان :آىارُ :سحَ دكیق :واةسحۀ پسیً ،ضفث ةی سّادان :ىضاف انیَ
بٌ .یروی دریایی غظیوٌ :یروُ :سحَ دریایی :ىضاف انیَ غظیو :ضفث
دورجریً ٌلاط جِان :دورجریً :واةسحۀ پیشیً ،ضفث غانی ٌلاطُ :سحَ جِان :ىضاف انیَ
ج .ىشاورة شخطیث داٌشيٍد و فرزاٌَ :ىشاورهُ :سحَ شخطیث :واةسحۀ پسیً ،ىضاف انیَ داٌشيٍد :ضفث فرزاٌَ :واةسحَ ةَ
داٌشيٍد ،ضفث
خاج آكا :شاخص ،واةسحۀ پیشیً (ةرای کراىث شیرازی)

5

انف .ىحيو ب .ىفػّل ج .فاغم – ىػعّف ةَ کسب جاج شاُی ،ىحيو

6

خرف پیٌّد واةسحَ ساز

7

خرف جطغیر

8

روزٌاىَ ُا جيع شد
درب ىدکو ةسحَ شد.

9

انف .جػهیيی
ب .غٍایی
ج .پایداری (خياسی)
دٌ .جو رازی

11

انف .اٌگشث در دُان ىاٌدن :کٍایَ از جػجب کردن
ب .جِاٌگیر :کٍایَ از ىجٍّن – آسياٌگیر :کٍایَ از ىشِّر
ج .سّخحگان غانو :اسحػاره از غاشلان

جمع بارم 02:نمره

ج .ىراسو

نام و نام خانوادگی مصحح  :هاله کیانی

د .ةَ رٌگ جیّهٌ ،لره ای

امضاء:
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