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دبیرستان دوره دوم /دختراهن

نام پدر........................................... :
شماره داوطلب.............................. :

ردیف
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(واحد فلسطین)

امتحانات پایان ترم نوبت اول سال تحصيلي 94 -95

سؤاالت

نام دبير :معصومه جمشيدی

تاریخ امتحان1394/10/13 :
ساعت امتحان 8:صبح /عصر
مدت امتحان  90 :دقيقه

بارم

اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
مدرییت منطقه 6

نام درس :زبان فارسي

محل مهر یا امضاء مدیر

زبان شناسی4( :نمره)
0.5

 .1تشای ّشیه اص الگَ ّای ّجایی صیش هثال تٌَیسیذ.
ب) غاهت  +هػَت  +غاهت  +غاهت

الف) غاهت  +هػَت

0.5

 .2وذام یه اص لَاػذ تشویة دس ػثاست صیش سػایت ًطذُ است ،تٌَیسیذ.
« داًص آهَص هذسسِ ایي تا دٍستاى خَد تِ هسافشت سفتٌذ»

0.5

 .3چشا تَلیذ ٍاحذ صتاًی صیش غیش هوىي است؟
الف

ٍٓتْذْ
0.25

 .4وَچىتشیي ٍاحذ صتاى ً .......................ام داسد.

0.75

 .5دس ػثاست صیش چگًَِ تِ هؼٌای فؼل پی هی تشین؟
« ایي ٍاطُ دس ایي جولِ خَش ًطستِ است».
ٍ .6اطُ ّای صیش دس گزس صهاى وذاهیه اص ٍضؼیت ّای چْاسگاًِ سا تِ خَد اختػاظ دادًذ.
آصفٌذان :

چطن:

0.75

سپش:

ّ .7ش یه اص ٍاطُ ّای جذیذ صیش تِ چِ سٍضی ساختِ ضذُ اًذ؟
عالغ تیي:

ضوؼذاى:

0.75

اتىا:

نگارش5( :نمره)
.1ػثاست صیش سا ٍیشایص وٌیذ ٍ هجذد تاص ًَیسی وٌیذ.

0.5

« داًشوٌذاى بِ هٌظَر دست یابی بِ داًش ّستِ ای آسهایشات سیادی اًجام دادًذ».
 .2هَاسد صیش هشتَط تِ وذام ًَع ٍیشایص است ( ،فٌی  ،صتاًی)

0.5

الف) خَد داسی اص افضٍدى « تش » تِ غفت تفضیلی ػشتی
ب) واستشد « ی » هیاًجی تضسي تِ جای « ء »
ًَ .3ضتِ ّایی وِ حاغل تأهالت دسًٍی ّستٌذًَ ،ضتِ ّای ًَ ٍ ........................ضتِ ّایی وِ حاغل پظٍّص ّای ضوا ٍ دیگشاى
ب

0.5

تاضٌذًَ ،ضتِ ّای  ........................است.
 .4اگش تخَاّین ضشح یه هسافشت سا تٌَیسین ،تایذ تِ چِ سؤاالتی پاسخ دّین؟(  2هَسد)

0.5

 .5ػام تشیي ساُ تطشیح  ..........................است.

0.5

 .6صًذگی ًاهِ ی یىی اص تضسگاى وِ تش اساع هستٌذات تاسیخی ٍ تا اتىا تِ ٍالؼیت ّای هَجَد ًَضتِ هی ضَد ،چِ ًام داسد؟

0.5

 .7چِ ػاهلی تِ صًذگی ًاهِ اػتثاس هی تخطذ ،اثشی ًام تثشیذ وِ تِ دلیل سػایت ایي ًىتِ اص وتاب ّای تاسیخی دیگش هوتاص ضذُ است؟

0.75

 .8ػثاست صیش سا تاصگشداًی وٌیذ.

0.5

« اگش َّضوٌذی تِ هؼٌا گشای

وِ هؼٌی تواًذ ًِ غَست تِ جای »
0.75

 .9دس تاصًَیسی یه ًَضتِ تایذ تِ چِ ًىاتی تَجِ وٌین؟ ( 3هَسد)
دستور8( :نمره)
ج

 .1تا تَجِ تِ ػثاست « ّن سهاى با ًَ آٍری ّای ًیوایی ،شعز در یک ًَاختی شعزا تأثیز گذاشت» .
الف) تؼذاد ول تىَاط ّا سا تٌَیسیذ.

ادامه سواالت در صفحه بعد

0.5
0.5

ب) تؼذاد ول ٍاطُ ّا سا تٌَیسیذ.

0.25

ج) هػَت ّای ٍاطُ ی « تأثیش» سا تٌَیسیذ.

0.25

د) ّستِ گشٍّی وِ صیش آى خظ وطیذُ ضذُ سا تٌَیسیذ.

1

 .2تا تَجِ تِ ػثاست « رستن اس ّیچ کَششی فزٍ گذار ًوی کٌذ تا کار اسفٌذیار با هسالٌت بِ پایاى بزسذ یا خَد پیزٍس هیذاى باشذ».
جولِ هستمل هشوة تیاتیذ ٍ جولِ ی ّستِ ،جولِ ٍاتستِ ٍ پیًَذ ٍاتستِ ساص سا هطخع وٌیذ.

0.5

 .3تا تَجِ تِ ًْاد ّش جولِ ،فؼل هٌاسة لشاس دّیذ.
الف) دس والع دسع ّش وسی تایذ دس جای خَد ً (. ..............................طستي)
ب) وَُ ّا اص سخٌاى اٍ ضشهٌذُ (. .......................ضذى)

0.5

 .4دس ػثاست صیش چِ ٍاطُ ای تا چِ لشیٌِ ای حزف ضذُ است؟
« خَرشیذ با سز شاخِ ّای بیذ هجٌَى سالم کزد ٍ بزای ثَاب بِ درخت ّا صبح بِ خیز گفت».

0.5

 .5فؼل جولِ « شوا در خاًِ بَدیذ » .سا هؤدتاًِ تٌَیسیذ.

0.5

 .6چشا دس ػثاست صیش ًوی تَاًین ًْاد جذا سا حزف وٌین؟
« هي خَدم ایي تحقیق را اًجام دادم ًِ (.کس دیگز)»
 .7تا تَجِ تِ هتي صیش تِ سؤاالت صیش پاسخ دّیذ:
ادتیات داستاًی پشضىَُ تشیي تخص ادتیات تِ ضواس هی آیذ ٍ ٍسؼت داهٌِ اعالػات پظٍّطگشاى تِ اسصش ایي ًَع ادتی افضٍد ٍ
جوال صادُ سا تأثیش گزاستشیي ًَیسٌذُ ایي سثه ادتی هی داًین.

0.5

الف) ػثاست « ادبیات داستاًی پز شکَُ تزیي بخش ادبیات بِ شوار هی آیذ » سا گزسا وٌیذ.

0.5

ب) یه فؼل سادُ ٍ یه فؼل هشوة هطخع وٌیذ.

0.5

ج) فؼل « هی داًین » سا تا حفظ ضٌاسِ تِ « هاضی هستوز » تثذیل وٌیذ.

1.5

 .8ػثاست « هزدم ،رستن را در ّز شزایطی ٍ حتی سهاى پیزی قْزهاى هلی هی داًٌذ».
الف) چٌذ جضئی است .هطخع وٌیذ.
ب) سٍی ًوَداس سسن وٌیذ.
 .9فؼل « دٍخت » سا دس دٍ جولِ تا هؼٌای هتفاٍت تٌَیسیذ.
امال و بیاموزیم3( :نمره)
 .1وذام یه اص ػثاسات صیش غلظ است؟ غحیح آى سا تٌَیسیذ.

0.5

حوالت ٍ جْالت – آسام ٍ تی دغذغِ – لُشُّ ی جَاًی – ػضل ٍ ًػة – ٍحلِ ی اٍل
 .2تا تَجِ تِ جولِ ی هزوَس ،وذام ػثاست داخل پشاًتض غحیح است؟

0.25

( تؼلن – تألن ) داًص ّای هفیذ تِ تْثَد صًذگی هی اًجاهذ.
د

 « .3اى » دس ٍاطُ ی « گیالى » تِ چِ هؼٌا است؟

0.25

ٍ .4اج هیاًجی « پلىاى » سا تٌَیسیذ.

0.25

 .5دس ػثاست « الْی تزساًن اس بذی خَد » اص چِ ضیَُ ای تشای تأثیش سخي استفادُ ضذُ است؟

0.25

 .6دس ٍاطُ ّای صیش ،وذام ًاهغاتك ّای اهالیی ( فشایٌذ ٍاجی ) غَست گشفتِ است؟

0.5

دستیاس – ضٌثِ
 .7دس ػثاست « گاّی ٍالذیي بِ خَد حقّ هی دٌّذ با شفقت توام بزای تزبیّت فزسًذاى خَد بِ ّز رفتاری دست بشًٌذ » .چشا تطذیذ

0.5

سٍی ٍاط ّای « حقّ » و « تزبیّت » صائذ است؟
 .8فاغلِ ی هیاى حشفی « ًین فاصلِ » سا دس ٍاطُ ی « عادی » هطخع وٌیذ.

0.5

جمع بارم  02 :نمره
با یاد خدا دل اه آرام می گیرد و مطمئن باشید هب شما کمک خواهد کرد.

اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران م طنقه  6ت ران

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

0

کليد

-1

نام دبير :معصومه جمشيدی

(واحد فلسطین)

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلي 94-95

راهنمای تصحیح
الف) تا

نام درس :زبان فارسي3

صفحه......... :

تاریخ امتحان1394/10/13:

ساعت امتحان 8:صبح /عصر
مدت امتحان 90 :دقیقه
محل مهر یا امضاء مدیر

ب) دست-واسد

ّ -2وٌطیٌی – ًحَی
 -3عثك لاػذُ ی ٍاجی ،ولواتی وِ ٍاجگاُ صتاًی هطتشن داسًذ تی فاغلِ وٌاس ّن لشاس ًوی گیشًذ.
ٍ -4اج
الف

ّ -5وٌطیٌی فؼل تا لیذ
 -6الف) واهال تٌا تِ دالیل سیاسی ٍ فشٌّگی هتشٍن ضذُ است.
ب) تا ّواى هؼٌای پیطیي استفادُ هی ضَد.
ج) تحَل هؼٌایی پیذا وشدُ است.
 -7تشویة – اضتماق – ػالین اختػاسی
 -1تشای دست یاتی – آصهایص ّای
ٍ -2یشایص صتاًی – ٍیشایص فٌی
 -3تحلیلی – تحمیمی
 -4وی؟  -چِ هذت؟  -چِ دیذین؟  -چِ وشدین؟  -چگًَِ تَد؟  -چِ ًتیجِ ای گشفتین؟
 -5عشح پشسص ّایی دستاسُ ی اتؼاد هختلف آى

ب

 -6صًذگی ًاهِ ی سهاى گًَِ
 -7اهاًت ٍ دلت – تاسیخ تیْمی
 -8اگش اًساى داًایی ّستی تِ تاعي ّش چیض تَجِ وي – صیشا ظاّش اص تیي هی سٍد ٍ فمظ تاعي هی هاًذ.
 -9هتَى سا اص هیاى آثاس اسصضوٌذ اًتخاب وٌین .هٌاتغ دلیك هتي روش ضَد .دس ًمل هحتَا اهاًت سا سػایت وٌین ٍ اگش هتي
اغلی ضؼش تاضذ تخص ّای صیثا سا ػیٌا ًمل وٌین .پیام ّای اغیل سا حفظ وٌین.

 -1الف) 20تىَاط

ج) /ت/ـَ/ء/ث/ی/س

ب)ٍ 12اطُ

د) یه ًَاختی

 -2سستن اص ّیچ وَضطی فشٍگزاس ًوی وٌذ تا واس اسفٌذیاس تا هسالوت تِ پایاى تشسذ.
پیًَذ ٍاتستِ ساص :تا

جولِ ی ّستِ :سستن اص ّیچ وَضطی فشٍگزاس ًوی وٌذ.
جولِ ی ٍاتستِ :واس اسفٌذیاس تا هسالوت تِ پایاى تشسذ.
ب) ضذًذ

 -3الف) تٌطیٌذ

 ٍ -4خَسضیذ تشای ثَاب  ........حزف تِ لشیٌِ ی لفظی
 -5تطشیف داضتیذ
 -6صیشا تِ غَست تاویذ آهذُ است.
ج

 -7الف)ادتیات داستاًی سا پشضىَُ تشیي تخص ادتیات تِ ضواس هی آٍسد.
هشوة

ب) تِ ضواس هی آیذ

افضٍد ٍ هی داًین.

ج) داضتین هی داًستین.
ًْ -8اد :هشدم

هفؼَل :سستن سا

هسٌذ :لْشهاى هلی

فؼل :هی داًٌذ

جولِ
ًْاد
هشدم

گضاسُ
هغؼَل

سستن سا

هسٌذ
لْشهاى هلی

فؼل
هی داًٌذ

 -9خیاط لثاع سا دٍخت – اٍ دّاًن سا دٍخت – تِ آسواى چطن دٍخت ٍ .......
 -1غُشُّ جَاًی – ٍّلِ ی اٍل
 -2تؼلن
 -3هحل استمشاس هشدم گیل
 -4ن
د

 -5ضیَُ ی تالغی
 -6واّص – اتذال
 -7حك صهاًی تطذیذ هی گیشد وِ تِ غاهت دیگشی اضافِ ضَد .تشتیت هػذس تاب تفؼیل ٍ تطذیذ ًذاسد.
 -8ػا/د/ی

