نام و نام خانوادگی:
مقطع و رشته:

جمهوری اسالمی ایران

نام درس.......................................:

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر........................................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  .......تهران

شماره داوطلب:

دبیرستان غیردولتی پسرانه  /دخترانه

تعداد صفحه سؤال:

تاریخ امتحان13......96./........10.../..........:
ساعت امتحان .......8.........:صبح /عصر
مدت امتحان ................. :دقیقه

ردیف

بارم

سوال

كهيصك زةاٌی:
1

جسكؿ زیص را کاىم کٍیس0

2

اىالی درظث ُص كاژق را اٌحزاب کٍیس.

كاژق

ىحصادؼ

ىفصد

اَفالؾ

..............

..............

0.5

انف) در ىلاةهَ زػحی آػحی کصد ك در ىلاةهَ (نػیيی  /نئیيی) کصیيی.
ب) رّاظث کضاف (كَرطَ  /كرجَ) كسـ در کؼس * رّیؼحً از خادثَ ةصجص کغ
ج) (پالص-پالس) پارق ای ةص پؼث ةعحَ ةّدیو.
د) (كصّ ش -غصّش) ػیصاف ػجاع را ػٍیسق ای؟!
3

1

اىالی ؾدیح كاژگاف ىؼزؽ ػسق را ةٍّیعیس.
0/5

انف) در پیچ ك جابِ غصفاٌی اِؾهیيی آدـ چَ کارق ةّد؟!
ب) در آظایغ ك فصاؽ ةَ پارس رظیسیو.
4

ىػٍی كاژگاف ىؼزّؽ ػسق را ةٍّیعیس.
انف -ركػَ ای ٌّػحو ك غشری رّاظحو.
ب – دیّار ػِص را از غسؿ غيارت ُيی کً.
ج  -دظث ىػهو از ككب خیّاف ركاف ػس.
د -پیغ از جّ ُیچ فصىاٌصكا را ٌسیسق ةّدـ کَ پای افضاری کٍَِ ةَ پا کٍس.
پبسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود ،نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد .
صفحه …1… :از ……5

1

پبسخنبمه سفیذ داده شود.

5

جِغ فيیص را ةیاةیس ك در جای رّد كصار دُیس:
0/5
« ای ةی ٌؼاف ىدـٌ ،ؼاف از کَ جّیيث؟ »

6

در ةیث زیص یک كاژق ظادق ،یک كاژق ىؼحق ك یک كاژق ىؼحق-ىصکّب پیسا کٍیس.
«گفحو کَ ٌّشِ نػهث ىا را ةَ آرزك کؼث * گفحا جّ ةٍسگی کً کاك ةٍسق پصكر آیس»
ىؼحق-ىصکّب.................... :
ىؼحق.................... :
ظادق.................... :

7

اجضای جيهَ زیص را ىؼزّؽ کٍیس ك ٌلغ دظحّری ُص یک را ةٍّیعیس.
«كظػثِ جّ را چگٌَّ در ظزً جٍگ ىایَ ةگٍجاٌو؟»
ٌِاد .................... :ىفػّؿ .................... :ىحيوّ.................... :

8

1
فػم.................... :

 -1ةَ ىّارد رّاظحَ ػسق پاظذ دُیس.
انف) اىص فػم ػٍیسی.................... :

9

1/5

ب) ىافی ظادق فػم ةپصظو.................... :

ٌلغ دظحّری غتارت ىؼزّؽ ػسق چیعث؟

0.5
0/25

آب اجم کَ ُعث گهّگیص راص ك غاـ.
10

ٌّع «ك» را در غتارت زیص ةٍّیعیس.
«جصق ةار ك ةٍُؼً را فصاُو ىی کصدٌس».

0/25

كهيصك ادةی:
11

در غتارت زیص اجضای جؼتیَ را ىػیًّ کٍیس.
«از ةصٍُگی ك غاجضی ةَ دیّاٌگاف ىاٌٍسق ةّدیو».
ىؼتَّ....................... :

12

ىؼتَّ ةَ......................... :

كجَ ػتَ.................. :

1
ادات جؼتیَ .................:

در غتارت زیص کساـ كاژق ُا جٍاس دارٌس؟

0/25

«در ىلاةهَ جفا كفا کصد................. ».
13

ةا جّجَّ ةَ ػػص ٌیيا« ،چؼيَ» ٌياد چَ کعاٌی اظث؟......................

14

در کساـ ةیث كافیَ كجّد ٌسارد؟
انف) ككحی دؿ ظّدایی ىی رفث ةَ ةعحاف ُا * ةی رّیؼحٍو کصدی ةػػّی گم ك ریداف ُا

0/25

ب) ای ىِِص جّ در دؿ ُا كِی ىُِص جّ ةص نب ُا* ای ػّر جّ در ظص ُا كی ظصّ جّ در جاف ُا
ج) گفحو غو جّ دارـ گفحا غيث ظػػػػػػػػصآیس* گفحو کَ ىاق ىً ػّ گفحا اگص ةص آیػػػػػػػس
د)ٌيی داٌػػػػػػو ٌيی داٌػػػػػػو انِی * جّ داٌػػػػػی ك جّ داٌػػػػػی آٌچَ رّاُػػػػػػػػػی
پبسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود ،نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد .
صفحه …2… :از ……5

پبسخنبمه سفیذ داده شود.

0/25

15

در غتارت زیص آرایَ ظجع را ىؼزّؽ ٌياییس.
«ٌتیٍی کَ یّظف را از ركی ٌیکّ ،ةٍس ك زٌساف آىس ك از رّی ٌیکّ ،اىص ك فصىاف آىس؟»

16

در ُص غتارت یک آرایَ پیسا کٍیس.
انف -در ةیصٌگ اظب خصفی ةَ کارش ةّد.

0/25

1

ب -ػػص ظپیس ىً ركظیاق ىاٌس.
ج -از ؾسای ظزً غؼق ٌسیسـ رّػحص.
د -كیً ةّـِ ىدٍث از پی آف جا کٍس.
كهيصك فکصی:
17

غتارات زیص را ىػٍی ك جدهیم کٍیس.
 ةَ گّػَ ای ةاز ػسیو ك ىُکاری از ىا ظی دیٍار ىغصةی رّاظث.2/5

 ىػهّو دكر ٌتػػػّد .ؾّرجک ةَ رك ٌساػػػػث. ةصادراف یّظف ،چّف اك را زیادت ٌػيث دیسٌس ،ك یػلّب را ةسك ىیم ك غٍایث دیسٌس ،آٍُگ کیس كىکص ك غساكت کصدٌس.
 -ةساف کّش کَ ةَ ُص ىُدانی از خاؿ ك ٌِاد رّیغ ةٍگصدی.

18

ىثم «گٍسـ ٌيای جّ فصكش ىتاش» آدىی را از چَ کاری ةص خشر ىی دارد؟

19

ةا جّجَّ ةَ ةیث زیص ىٍظّر از «ایً کار» چیعث؟

0/5

0/25

«گفحو ز ىِصكرزاف رظو كفا ةیاىّز* گفحا ز رّب ركیاف ایً کار کيحص آیس»
20

ةا جّجَّ ةَ ةیث «گفحو رّػا ُّایی کض ةاز رُهس ریضد*گفحا رٍُُک ٌعیيی کض کّی دنتص آیس» ةَ ىّارد زیص پاظذ
0/5
دُیس.
انف -چَ چیض ُایی ةا ُو ىلایعَ ػسق اٌس؟
ب -ةَ اغحلاد ػاغص کساـ ةِحص اظث؟
پبسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود ،نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد .
صفحه …3… :از ……5

پبسخنبمه سفیذ داده شود.

ُص یک از ىفاُیو ظيث چپ ىصةّط ةَ کساـ ةیث اظث؟
21

-1گفحو دؿ رخیيث کی غضـ ؾهح دارد /گفحا ىگّی ةا کط جا ككث آف در آیس
 -2گَ ةَ دُاف ةص زدق کف چّف ؾسؼ /گاق چ جیصی کَ ركد ةص ُسؼ
 -3ةادی کَ در زىاٌَ ةعی ػيع ُا ةکؼثُ /و ةص چصاغساف ػيا ٌیض ةگشرد
 -4دیسف ةضرگی ات را  /چؼو کّچک ىً ةعٍسق ٌیعث
22

ٌاجّاٌی در درؾ غظيث □
جّؾیَ ةَ راز داری □
ظصغث ك طصز خصکث □
ٌاپایساری دٌیا □

 -1ةا جّجَّ ةَ ظصكدق زیص ةَ ظؤاالت پاظذ دُیس کَ ػاغص کساـ كیژگػی (ع) را ارزػػيٍس جػص از گؼػّدف درِ

1

0/25

ریتص ىی داٌس؟
« دَری کَ ةَ ةاغ ةیٍغ ىا گؼّدق ایُ /ضار ةار ریتصی جص اظث /ىصخَتا ةَ ةازكاف اٌسیؼَ ك کصدار جّ»
23

ظصكدق ُای زیص را ةَ طّر دكیق ىػٍا کٍیس.

1/5

 ای ىُفحَزَص ةَ طانع ىعػّد رّیؼحً * جأثػػیص ارحصاف ػيا ٌیض ةگشرد ُیچ ظحارق ٌیعث کَ كارـ دار جّ ٌیعث.24

ىٍظّر از «رىَ» ك «چّپاف گصگ طتع» در ةیث زیص چیعث؟

0/5

ای جّ رىَ ظپصدق ةَ چّپاف گصگ طتع/ایً گصگی ػتاف ػيا ٌیض ةگشرد.
25

درةارة ارجتاط ىفِّىی دك غتارت زیص ،جّفیح دُیس.

0/5

انؿتص ىفحاح انفصج
یػلّب ،رّد اك را ةَ ؾتص آىّزگار ةّد.
26

0/5

ةیث زیص اػارق ةَ چَ ىفِّىی دارد؟
چٍیً اظث رظو ظصای درػث /گِی پؼث ةَ زیً ك گِی زیً ةَ پؼث

پبسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود ،نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد .
صفحه …4… :از ……5

پبسخنبمه سفیذ داده شود.

27

خفظ ػػص
چِار ةیث از ػػصخفظی ىّرد ٌظصجاف را ةٍّیعیس.

2

جيع ةارـ 20
پبسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود ،نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد .

پبسخنبمه سفیذ داده شود.

صفحه …5… :از ……5
نمره ورقه (به عدد) :

به حروف:

نمره تجدیدنظر به عدد:

نام /نامخانوادگی دبیر:

تاریخ  /امضاء :

نام /نامخانوادگی دبیر:

به حروف:
تاریخ  /امضاء :

پاسخ نامه سواالت

جمهوری اسالمی ایران

نام درس:

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر:

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

تاریخ امتحان:

دبیرستان غیردولتی دخترانه

ساعت امتحان:
مدت امتحان:

راهنمای تصحیح

ردیف

1

2

3

4

5

واژه
اَفالك

مترادف
آسمان ها

مفرد
َفلَک

الف )در مقابله زشتی آشتی کرد و در مقابله( لعیمی  /لئیمی )کریمی . :لئیمی
ب )خواست کزان( َورطه  /ورته )قدم در کشد * خویشتن از حادثه برتر کش  :ورطه
ج( )پالص-پالس )پاره اي بر پشت بسته بودیم . :پالس
غرش
غرش )شیران شجاع را شنیده اي؟ّ ! :
قر ش ّ -
د( ) ّ
ب عرفانی اِصلیمی آدم چھ کاره بود؟ ! :اِسلیمی
الف )در پیچ و تا ِ
ب )در آسایش و فراق بھ پارس رسیدیم . :فِراغ
الف -رقعه اي نوشتم و عذري خواستم . :نامه
ب – دیوار شھر را از عدل عمارت همی کن . :آبادانی ،ساختن ،ساختمان
ج  -دست معلم از وقب حیوان روان شد . :هر فرورفتگی اندام
د -چگونه این چنین که بلند بر ِز َبر ماسوا ایستاده اي . :هر چه غیر از خداست
صل شود.
اي بی نشان محض ،نشان از که جویمت ؟ (ت) در جایگاه مضاف الیه است و باید به واژه نشان مت ّ

6
7

من محذوف مفعول :وسعت متم ّم :سخن
نھاد ِ :

فعل :بگُنجانم

الف)امر فعل شنیدی :بِشنو

ب)ماضی ساده فعل بپرسم ُ :پرسیدم

9

نھاد یا گروه نھادی

10

واو عطف

مشتق :بندگی

مشتق-مر ّکب :بنده پرور

ساده :نوش ،لعل ،آرزو

8

نمره

قلمرو ادبی
مش ّبھ بھ :دیوانگان

11

مش ّبھ :ما محذوف(یم (

12

َجفا و َوفا

13

نماد  :افراد مغرور و متک ّبر و خود بزرگ بین

14

گزینه ب

15

زندان و فرمان

وجھ شبھ :برهنگی و عاجزی

ادات تشبیھ :فعل ماننده بودیم

16

17

18
19
20

21

22

گ اسب حرفی بھ کارش بود . :کنایھ دارد
در بیرن ِ
شعر سپی ِد من روسیاه ماند . :ایھام دارد - ١بھ معنای رنگ
 ِ- 2شعر بدون وزن
از صداي سخن عشق ندیدم خوشتر . :حس آمیزيبوم محنت از پی آن تا کند . :اضافھ تشبیھی
وین ِقلمرو فکری
بھ گوشھ ای باز شدیم و ُمکاری از ما سی دینار مغربی خواست.:
بھ گوشھ ای رفتیم و کرایھ دهنده اسب و االغ از ما سی دینار مراکشی طلب کرد.
معلّم دور نبود .صورتک بھ رو نداشت.معلّم صمیمی و یک رنگ بود .دو رو نبود.
برادران یوسف ،چون او را زیادت نعمت دیدند ،و یعقوب را بدو میل و عنایت دیدند ،آهنگ کیدو مکر و عداوت کردند.
توجه یعقوب را به او دیدند؛ تصمیم به حیله و فریب و
وقتی برادران یوسف میل و ّ
دشمنی با او گرفتند.
بدان کوش که به هر ُمحالی از حال و نھاد خویش بنگردي.کوشش کن که با هر امر بیھوده اي تغییر حالت و سرشت ندهی
ریا کاری و دورو بودن و ظاهر و باطن یکسان نداشتن
وفا داری
الف) با ِد بھشت و نسیم کوی معشوق
ب) نسیم کوی معشوق
 ۴ناتوانی در درک عظمت
ت آن درآید
عزم صلح دارد  /گفتا مگوی با کس تا وق ِ
دل رحیمت کی
- ١گفتم ِ
ِ
 ١توصیھ بھ رازداری
-2گھ بھ دهان َبر زده کف چون صدف  /گاه چو تیری کھ َر َود بر هدف
 2سرعت و طرز حرکت
چراغدان شما نیز بگذرد
- ٣بادی کھ در زمانھ بسی شمع ها بِکُشت  /هم بر
ِ
 ٣ناپایداری دنیا
چشم کوچکِ من ،بسنده نیست
- ۴دیدن بزرگی ات را /
ِ
آگاهی بخشی و بصیرت و هدایتگری
ای ُمف َت َخر بھ طالع مسعود خویشتن * تأثیر اختران شما نیز بگذرد
ای کسی کھ بخت خوب خود افتخار می کنی بدان کھ تأثیر فال خوب و ستاره خوشبختی شما هم
می گذرد و تمام می شود)بد بخت می شوی(

23

24

دار نگاه تو نیست.
هیچ ستاره نیست کھ وام ِ
هیچ ستاره ای وجود ندارد کھ مدیون نگا ِه پر فروغ تو نباشد)نورش را ا جشمان درخشان تو
امانت نگرفتھ باشد(
رمھ  :مردم و رعیت

چوپان گرگ طبع :حاکمان ظالم و زور گو و گرگ صفت

25

هردو عبارت به صبر اشاره دارند.

26

این بیت بیان کننده ناپایداري او ضاع و احوال دنیا ست و این که حال انسان در زمان هاي مختلف متفاوت است

