
 

 

 

 

 

 
 

 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 

 هعٌی لؽت ّای هطخع ضذُ را تٌَیسیذ؟

 ضذ. اـگارالؿ(  ٍ ًیک کَـتِ ضذ ٍ پای راست 

 ًثطت تِ اهیر ٍ ّر چِ کردُ تَد تاز ًوَد ٍ هرا داد. رقعتی ب( پس

 در ضیفتگی توام تر گطت      گطت              ًام تر  خٌیذُج( ّر رٍز 

 کِ رـتِاـسرّا  خذا داًذ چِ ّر قطعِ زیي خاک               ( زهستی تر سرد

 تِ دٍشاز ین تَست       دریا ًطٌیذم کِ کطذ هطک رضحِ ای ر( خس تَ کِ ـرات 

  در خاطرُ خَیص تِ تاتٌاکی پاس خَاّین داضت._تا ّویطِ_را سترگ ٍ یاد ایثارگراى سْین در ایي حواسِ ٍ(

 زخن درایُ( از آى چرم کاٌّگراى پطت پای                  تپَضٌذ ٌّگام 

 خَش ٍ هرؼساری ًسُ تَد. هتػیذیی( آٍردُ اًذکِ در ًاحیت کطویر 

2 

2 

 را تِ خولِ ّای هدَْل تثذیل کٌیذ؟ خولِ ّای هعلَم زیر

 الؿ( هي کتاب ّا را تِ کتاتخاًِ تردم.

 ب(قاضی دادگاُ از اٍ اقرار گرـت.

1 

3 

 آرایِ هتٌاقض ًوا)پارادٍکس( را در تیت زیر هطخع کٌیذ؟

 کٌار ًام تَ لٌگر گرـت کطتی عطق         تیا کِ یاد تَ آراهطی است طَـاًی 
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4 

 زیر را تٌَیسیذ؟ کٌایی هفَْم عثارت ّای

 زتاى کطیذًذتیچارگی ٍرا چَ دیذًذ                در چارُ گری الؿ( 

 ّرچٌذ کِ دست تستِ تَدًذ آًْا      پر گطَدًذ تِ عرشپرٍاز ضذًذ ٍ ب( 

 تخاییذ دًذاى تِ دًذاى کیي  ج( تیفطرد چَى کَُ پا تر زهیي       

 اٍ خثرییلتسد تَسِ تر دست د(  چَ ؼلتیذ در خاک آى شًذُ ـیل         

1 

 4 از 1صفحه ی 

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

 یازدهن انسانی هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 4 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 

 2فارسی نام درس: 

 جاللیمهرنوش  نام دبیر:

 03/1398 / 13 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه90.مدت امتحان : 
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5 

 ًَع غفت ، ٍاشُ ّای زیر را تٌَیسیذ؟

 سیویٌِ:                                    ًَضیذًی:                                              خٌذاى:                   

 آهَزگار:                       ضکفتِ:                                                       گَیا:                              
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6 

 ًقص دستَری کلوِ )زیثا( را در دٍ خولِ زیر تٌَیسیذ؟

 الؿ( طثیعت ، زیثا است.

 ب( طثیعت، زیثا آـریذُ ضذُ است.

5/0 

7 

 ٍ عثارت ّای زیر هداز را هطخع کٌیذ؟در تیت ّا 

 الؿ( چَ کاٍُ ترٍى ضذ ز درگاُ ضاُ                تر اٍ اًدوي گطت تازارگاُ

 ًْادًذ آٍردگاّی چٌاى                    کِ کن دیذُ تاضذ زهیي ٍ زهاى ب(

 هاّی در آب خاهَش است ٍ ج(

 چارپا رٍی خاک ّیاَّ هی کٌذد( 

1 

8 

 قسوت ّای هطخع ضذُ را تٌَیسیذ؟ًَع آرایِ ادتی 

 دُ ست                   تِ ّر کس آًچِ هی تایست ، دادُ ستگطا در ًاتستِ احساىالؿ( 

 

 زًذ.سَختگاى عالن زٍد تاضذ کِ ایي پسر تَ ، آتص در  ب( 

 

 دیذم          تا دست اضارتن کرد کِ عسم سَی ها کي کَی عطقج( در خَاب دٍش ، پیری در 

 

 هی داًٌذ پرًذگاىایي را ّوِ   ٌّر است           تال ضکستِ پر گطَدى د( تا 

 

 ًام دیَاًگاىپراگٌذُ ضذ ٍ( ًْاى گطت کردار ـرزاًگاى                       

 

 خَد را تر ّوگاى گستردُخَاى عذل ُ( ٍ 

 

 ی( گریِ کٌی اگر

 را ًذیذُ ای  آـتابکِ 

 ستارُ ّا را ّن 

 ًوی تیٌی

2 

9 

 را ( در ّریک از تیت ّا ٍ عثارت ّای زیر از چِ ًَع هی تاضذ؟ ) ـک اضاـِ ، حرؾ اضاـِ(ٍاشُ ) 

 دردی است ؼیر هردى، کاى را دٍا ًثاضذالؿ( 

 ب( آؼاخی خادم را گفت:

 ج( رٍزی درٍیطی هرا تٌطاًذُ تَد تا از حکایت ّای ضیخ ها ، اٍ را چیسی هی ًَضتن.

 خْاى را سراسر سَی داد خَاًذ          د( ّوی ترخرٍضیذ ٍ ـریاد خَاًذ     

1 

10 

 ؟؟ ٍ ًَع ٍاتستِ را تٌَیسیذ را هطخع کٌیذدر گرٍُ ّای اسوی زیر ّستِ ٍ ٍاتستِ 

 ضخػیت ّای اغلی                    الؿ( 

 ب( کذام رٍز

 

1 

 4 از 2صفحه ی 
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11 

 ) ضعلِ ٍ چراؼذاى( را در تیت زیر تٌَیسیذ؟هفَْم ًوادیي 

 از ضعلِ

 تِ خاطر رٍضٌایی اش  

 سپاسگساری کي ،

 اها چراؼذاى را ّن

 کِ ّویطِ غثَراًِ در سایِ هی ایستذ 

 از یاد هثر
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 در کذام یک از تیت ّای زیر آرایِ تطثیِ تِ کار رـتِ است؟

 الؿ( تیاٍرد ضحاک را چَى ًًَذ              تِ کَُ دهاًٍذ کردش تِ تٌذ

 چارُ خَی      ز لطکر سَی خاک تٌْاد رٍیب( پس آى گاُ ضحاک ضذ 

 ج( ّوی رـت هٌسل تِ هٌسل چَ تاد         سری پر زکیٌِ دلی پر ز داد  

5./ 

13 

 در تیت زیر ٍاشُ ) گر( در چِ هعٌی تِ کار رـتِ است؟ 

 تَ ضاّی ٍ گر اشدّا پیکری                   تثایذ تذیي داستاى داٍری

 

25./ 

14 

 ضویرّای هطخع ضذُ را تٌَیسیذ؟ًقص دستَری 

 آى خا ٍ ترخاست ؼَ شالؿ( تیاهذ تِ درگاُ ساالر ًَ          تذیذًذ

 شب( چَ ترخَاًذ کاٍُ ّوِ هحضرش      سثک سَی پیراى آى کطَر

 چَى رسیذ       سر عورٍ غذ گام از تي پریذ صج( دم تیػ تر گردً

75/0 

15 

 هفَم ًوادیي خَد تِ کار رـتِ است؟در تیت زیر ) درـص کاٍیاى( در کذام 

 تَ یک ساعت چَ اـریذٍى تِ هیذاى تاش، تا زاى پس 

 تِ ّر خاًة کِ رٍی آری درـص کاٍیاى تیٌی

25/0 

16 

 ضخػیت ّای زیر را تِ غَرت هختػر ضرح دّیذ؟

 الؿ( ضحاک:
 

 

 ب( کاٍُ:
 

 

 ج( ـریذٍى:
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17 

 اٍ را ًام تثریذ؟ًظاهی در چِ قرًی زًذگی هی کردُ است؟ آثار 
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 4 از 3صفحه ی 
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18 

 هعٌی تیت ّا ٍ عثارت ّای زیر را تٌَیسیذ؟

الؿ( ٍ اهیر از آى خْاى آهذُ ، تِ خیوِ ـرٍد آهذ ٍ خاهِ تگرداًیذ ٍ تر ٍ تثاُ ضذُ تَد ٍ ترًطست ٍ تِ زٍدی تِ 

 کَضک آهذ.

 

 تیاتاى تَد ٍ تاتستاى ٍ آب سرد ٍ استسقاتِ حرظ ار ضرتتی خَردم هگیر از هي کِ تذ کردم      ب( 

 

 ج( پرٍردُ عطق ضذ سرضتن            خس عطق هثاد سرًَضتن

 

 ت( ای کعثِ تِ داغ هاتوت ًیلی پَش             ٍز تطٌگی ات ـرات در خَش ٍ خرٍش

 

 ث( تا خَاًاى چَ دست تگطادی                 پای گردٍى پیر ترتستی

 

 تال تستِ دیذ ، زُ آب دیذگاى تگطاد ٍ تر رخسار خَی ّا تراًذ. ج( چَى اٍ را در تٌذ

 

3 

19 

 هفَْم ّر یک از تٌذ ّای زیر را تٌَیسیذ؟

 الؿ( هوکي 

 از ًا هوکي هی پرسذ:

 خاًِ ات کداست؟

 پاسخ هی آیذ:

 در رٍیای یک ًاتَاى

 

 

 

 ب( اٍست کِ عادل هطلق است

 ٍ خَاى عذل خَد را تر ّوگاى گستردُ

 تاضذ کِ از هیاى اسوای غذگاًِ اش 

 اٍ را تِ ّویي ًام تستایین

 آهیي

 

 

 

1 

20 

 تیت زیر را از ًظر آرایِ ّای ادتی تررسی کٌیذ؟ )چْار هَرد آرایِ ادتی را رکر کٌیذ(

 درـطاى اللِ در ٍی چَى چراؼی                        ٍلیک از دٍد اٍ تر خاًص داؼی

 

 

 

1 

 4 از 4صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 قطرُ :  تاج          ر:الؿ: زخوی                  ب: ًاهِ                   ج:  هطَْر                د

 ٍ: تسرگ                   ُ: ضرتِ پتک، زًگ کارٍاى                ی: ضکارگاُ

 ب: اقرار گرـتِ ضذ.                                        الؿ: کتاب ّا تِ کتاتخاًِ تردُ ضذ. 2

 آراهطی است طَـاًی 3

 الؿ: گفتگَ کردى                  ب: تِ ضْادت رسیذى             ج: خطوگیي ضذى                د: تحسیي کردى 4

 آهَزگار:  ـاعلی         ضکفتِ: هفعَلی  سیویٌِ: ًسثی      گَیا: ـاعلی          اقتًَضیذًی : لی  خٌذاى: ـاعلی     5

 الؿ( هسٌذ                      ب(قیذ 6

 ج( آب: دریا         خاک: زهیي            خْاىتازارگاُ: هردم تازار                   ب( زهیي ٍ زهاى: هردم   7

8 
 ب: استعارُ               ج: اضاـِ تطثیْی        د: پارادٍکس، استعارُ       الؿ: اضاـِ استعاری   

 ٍ: کٌایِ از هطَْر ضذى            ُ: اضاـِ تطثیْی             ی: استعارُ

 الؿ: حرؾ اضاـِ            ب: حرؾ اضاـِ               ج: حرؾ اضاـِ           د: ـک اضاـِ 9

 اغلی : ٍاتستِ ، هضاؾ الیِ           کذام: ٍاتستِ ، پرسطی        رٍز: ّستِ    ضخػیت: ّستِ   10

 ضعلِ: اًساى تخطٌذُ                 چراؼذاى: اًساى ّای تردتار کِ ًاضٌاختِ هی تخطٌذ 11

 الؿ ٍ ج 12

 یا 13

 الؿ: هفعَل              ب: هضاؾ الیِ             ج: هضاؾ الیِ  14

 پیرٍزی 15

 تَسط دتیر 16

 قرى ضطن ، پٌح گٌح ، هخسى االسرار ، لیلی ٍ هدٌَى 17

 تررسی تَسط دتیر 18

19 
 الؿ: ًا هوکي تَدى ّرچیس در رٍیا ٍ اًذیطِ اًساى ضعیؿ ٍ ًاتَاى

 ب: عادل تَدى پرٍردگار

  

 امضاء:   مهرنوش جاللی 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

 فارسی یازدهن انسانینام درس: 

 ههرنوش جاللینام دبير: 

 03/1398/ 13تاریخ اهتحاى: 

 / عصرصبح  08:00ساعت اهتحاى: 

 دقیقه 90هدت اهتحاى: 
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