
 جوهوري اسالهي ايراى

 اداره كل آهوزش و پرورش شهر تهراى

 تهراى   6اداره آهوزش و پرورش هنطقه   

 

 

 

 

 الف ( هعٌی ٍ هفَْم :

 ًورُ 3هعٌی ٍ هفَْم اتیات ٍ عثارات زیر را تِ ًثر رٍاى تٌَیسیذ.   _1

 فرٍغ رٍیت اًذازی سَی خان                                    عدایة ًمص ّا سازی سَی خان  _

 

 زرحوت یه ًظر در وار ها وي                       الْی فضل خَد را یار ها وي                    _

 

 گل تِ ّوِ رًگ ٍ ترازًذگی                                       هی وٌذ از پرتَ هي زًذگی _

 

 رًح ّیچ وس ضایع هىي ٍ ّوِ وس را تِ سسا حك ضٌاس تاش. _ 

 

 تذاى وَش وِ تِ ّر هحالی از حال ٍ ًْاد خَیص تٌگردی. _ 

 

 ذر ّوِ واری داد از خَیطتي تذُ.اً _ 

 

 ًورُ 1هعٌی لغات زیر راتٌَیسیذ.  _2

 تذسگال :                                 هٌذرس :                                      ٍرطِ :                                      پیرایِ :

 ب ( داًص ّای ادتی ٍ آرایِ :

  ًورُ 1تعلیوی ادب فارسی را ًام تثریذ! دٍ ًوًَِ ار آثار  _3

 

 ًورُ 1در تیت زیر یه استعارُ تیاتیذ ٍ آى را تِ تطثیِ تثذیل وٌیذ.  _4

 گل از ضَق تَ خٌذاى درتْار است                                 از آًص رًگ ّای تی ضوار است _

  

 نوبت اهتحبني:   دبيرستبى نخبگبى عالهه طببطببيي    نبم واحذ آهوزشي:           ش صنذلي )ش داوطلب(:

 رشته:               پبيه: دهن              نبم پذر:    نبم و نبم خبنوادگي:

 1395  - 1396  سئوال اهتحبى درس: ادبيبت                                                 نبم دبير/ دبيراى:                        سبل تحصيلي:

 سبعت اهتحبى:        

  وقت اهتحبى:

 تبريخ اهتحبى    :    

 تعذاد برگ سئوال:       

 

 هحل ههر يب اهضبء هذير

 سئوال



 

 

 

 

 

 ج( درن هطلة :

 1پیرایِ ( در تیت زیر چیست؟ هٌظَر ضاعر از )) سرهایِ ( ٍ )  _5

 اتر زهي حاهل سرهایِ ضذ          تاغ زهي صاحة پیرایِ ضذ _

 

 5/0هفَْم ترویة  ) گٌذم ًوای خَ فرٍش ًثاش ( در عثارت ) تِ زتاى دیگر هگَ ٍ تِ دل دیگر هذار تا گٌذم ًوای خَ فرٍش ًثاضی چیست؟    _6

 

 5/0صذف در وٌارش تِ خاى پرٍریذ ( دلیل  پرٍراًذى لطرُ  در دل صذف را چِ هی داًیذ؟      در تیت ) چَ خَد را تِ چطن حمارت تذیذ   _7

 

 1چرا دٍ تیت زیر تاّن لراتت دارًذ؟ تحلیل وٌیذ. _8

 لیه چٌاى خیرُ ٍ خاهَش هاًذ          وس ّوِ ضیریي سخٌی گَش هاًذ  _

 ریثاى ترددر تر هي رُ چَ تِ پایا ى ترد          از خدلی سر تِ گ _

 

 

ًورُ   در تي ایي پردُ ی ًیلَفری   /   ویست وٌذ تا چَ هٌی 1در تیت زیر هٌظَر از ) پردُ ی ًیلَفری ( چیست؟  ٍ چرا ایي گًَِ ًاهیذُ ضذُ است؟ _9

 ّوسری

 






