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

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

آزهوى پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399 -1400

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

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

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

نام دبیر:

سؤاالت

1

معنی کلمات مشخص شذه را بنویسیذ:

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

الف .آوازة تلّا و فضم و تأثیر بِاء وند ُيَ جا را فراگرفت.
2

ب .بی اذن و خّاشت او دشت بَ کاری ٌيی زد.

2

ج .گّ یارب از ایً گزاف کاری

تّفیق دُو بَ رشتگاری

د .یلیً ،ىرد را دیده بیٍٍده کرد

طد و تکیَ بر آفریٍٍده کرد

معنی جملهها و ابیات زیر را بنویسیذ
الف .بَ آن چَ ىی گذرد دل ىٍَ کَ دجهَ بصی

پس از خهیفَ بخّاُد گذطت در بغداد

بُ .ر روز خٍیده ٌام تر گظت

3

در طیفتگی تيام تر گظت

ج .از بصیاری ٌُکت ،چیزی کَ در او کَراُیّتی ٌبّد ،ىی فرشتاد فرو ِد شرای ،بَ دشتِ ىً و خیرخیر جّاب ىی آوردم.
3

در عبارات و ابیات زیر واژۀ نادرست از نظر امالیی را مشخص نماییذ
الف .خاك شّگٍد برداد بَ غزّت و زوانجالنی حق ىرا ىبر.
ب .بدان طيظیر تیز آفیت شّز

در آن اٌبّه ،کار ىرگ ىی کرد

2

ج .آكاجی بصتَد و پیض بُرد.
د .کرد فراىض ره و رفتار خّیض
4

ىاٌد كراىت زده از کار خّیض

در گروه هایی که مشخص شذه است ،هسته و وابسته را پیذا کنیذ و بنویسیذ .
الف .ىظکم کاغذ و خّدکار را ُو آٌِا حم ىی کردٌد )1(.
ب .از ىظاورة طخصیت داٌظيٍد و فرزاٌَ ،حاج آكا کراىت طیرازی بِره بردم)1( .
ج .با ایً ُيَ ،ىراشو آن شال با رشیدن خبر تحرّك روس ُا در طيال آذربایجان و گرجصتان ،تٍِا نػُابی از تظریفات بَ رو
داطت)1( .
صفحه  1از 2
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3

5

نقش دستوری کلمههای مشخص شذه را بنویسیذ:
الف .زیً ُيراُان شصت غٍاصر دنو گرفت

طیر خدا و رشتو دشتاٌو آرزوشت ()./5

ب .ىّالٌا آن چٍان در ىػارف طيس ،غرق طد کَ ىریدان خّد را از یاد برد()./5

6

ج .برداطتَ دل ز کار او بخت

درىاٌده پدر بَ کار او شخت ()1

دٌ .یصت جاٌض ىحرم اشرار غظق

ُر کَ را در جان ،غو جاٌاٌَ ٌیصت ()./5

نوع حرفِ «چون» را در بیت زیر مشخص کنیذ.
بیچارگی ورا چّ دیدٌد

7

2/5

در چاره گری زبان کظیدٌد ()./5

0 /5

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

الف  .باد درب حیاط را ىحکو بصت.
ب .زُرا تيام وشایم را جيع کرد.
8

آرایههای موجود در ابیات و عبارت زیر را بنویسیذ .
س حلیلت ،در برابرش ٌيایان طد ()1
الفٌ .اگِان آفتاب غظق و طي ِ
3
ب .پس از ابر کرم باران ىحبّت بر خاك آدم بارید ()1
ج .از جای چّ ىار حهلَ برجصت

9

در حهلَ زنف کػبَ زد دشت ()1

تاریخ ادبیات
الف .بّشتان شػدی از چَ گٌّۀ ادبی اشت؟ (تػهیيی ،غٍایی ،حياشی)./5( )...
ب .نیهی و ىجٍّن ٌظاىی از چَ گٌّۀ ادبی اشت؟()./5

2

ج .در اىّاج شٍد از ىِدی حيیدی طیرازی از چَ گٌّۀ ادبی اشت؟()./5
د .کتاب ىرصاد انػباد از کیصت؟()./5
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

تاریخ اهتحان1399/10/15 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 1399-1400

ساعت اهتحان 10:00 :ضبح /عطر
هدت اهتحان 90 :دكیلَ

راهنمای تصحیح

ردیف

1

2

انف .آوازه :شِرت ب .اذن :اجازه ج .گزاف کاری :بیِّده کاری

محل مهر یا امضاء مدیر

د .بیٍٍده :بیٍا

انف .بَ آن چَ کَ ىی گذرد دل خّش ٌکً چّن چیزی دواىی ٌدارد ،دجهَ بعد از ىرگ خهیفَ ُو از بغداد بصیار گذشتَ اشت
بُ .ر روز ىشِّر تر ىی شد و در عشق بَ کيالِ بیشتری ىی رشید
ج .از ٌکتَ ُای بصیارِ ٌاىَ ُاٌ ،اىَ ای کَ ىصأنَ ی ٌاىٍاشبی در آن ٌبّد بَ اٌدروٌی ىی فرشتاد و ىً شریع جّاب ىی ٌّشتو

3

انف .ذوانجالنی ب .عافیت ج .آغاجی د .غراىت زده

4

انف .ىشکمِ کاغذ و خّدکار :ىشکمُ :صتَ کاغذ :وابصتۀ پصیً ،ىضاف انیَ خّدکار :ىعطّف بَ کاغذ ،ىضاف انیَ
ب .ىشاورة شخطیت داٌشيٍد و فرزاٌَ :ىشاورهُ :صتَ شخطیت :ىضاف انیَ داٌشيٍد :ضفت فرزاٌَ :ىعطّف بَ داٌشيٍد ،ضفت
خاج آكا :شاخص
ج .ىراشوِ آن شال :ىراشوُ :صتَ آن :وابصتۀ پیشیً شال :ىضاف انیَ وابصتۀ پصیً برای ىراشو
رشیدنِ خبرِ تدرک روس ُا :رشیدنُ :صتَ  ،خبر :ىضاف انیَ تدرک :ىضاف انیَ روس :ىضاف انیَ ُا :وابصتۀ پصیً برای روس

5

انف .شصت عٍاضر :ضفت ب .آن چٍان :كید ج .بختٌِ :اد – شخت :كید د .جان :ىصٍدانیَ

6

خرف پیٌّد وابصتَ شاز

7

انف .درب ىدکو بصتَ شد
ب .تيام وشایَ جيع شد.

8

انف .آفتابِ عشق :اضافۀ تشبیِی شيس خلیلت :اضافۀ تشبیِی ُ -ر دو اشتعاره از شيس
باران ىدبت :اضافۀ تشبیِی
ب .ابر کرم :اضافۀ تشبیِی
ج .تشبیَ ىجٍّن بَ ىار – در خهلَ دشت زد :کٍایَ از ایً کَ بَ کعبَ ىتّشم شد

9

انف .تعهیيی
ب .غٍایی
ج  .ادبیات پایداری (خياشی)
دٌ .جو رازی

جمع بارم 02:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :هاله کیانی
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امضاء:

