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 نمره( 2الف( معنی واژگان مشخص شده را بنویسید. )

 .زد رأی می. برای یافتن پاسخ درست با راهبی 1

 حق مطلب را ادا کرد. ایجاز . در عین کمال2

 همه کافور در گردن. ی عقد. 3

 .صرافت افتادم. یک هو به 4

 گذاره. اعلی حضرت گردن نمی مطاع. به امر 5

 چاک چاک برگستوان. همه گبر و 6

 گاهت ی عرش تکیه قبه. وی 7

 به قدرت او شهد فایق شده. تاکیی  . عصاره8

 بارم

2 

    نمره(6ب( معنای عبارات را به نثر روان و امروزی بنویسید.)

 25/0 شد. . مُدام پاپی می9

 25/0 . شراعی بر وی کشیدند.10

 25/0 . هوا گرگ و میش بود.11

 25/0 . موزه میکائیلی نو در پای12

 5/0 . طاعتش موجب قربت است.13

 5/0 خیزند. خیم شکوهش را به ستیز بر میژهای ک خسوف. 14

 5/0 . ز نیرنگ زالی بدین سان درست      و گرنه که پایت همی گور جست15

 75/0 مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود.. 16

 75/0 . آنچه دارم از اندک مایه حطام دنیا حالل است و کفایت17

 1 ی پرچم سیاهت گردن سمندت    شب طره. مه طاسک 18

 1 ان است موسی جلودار است و نیل اندر میان است.ی. وادی پر از فرعونیان و قبط19

    پاسخنامه سفید داده شود.                         پاسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود، نیاز به پاسخنامه سفید ندارد.

  …3…از  …1…صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 سئوال

 
 

 صبح 8 ساعت امتحان:   اول نوبت امتحانی: دبیرستان سرای دانش نام واحد آموزشی:  ش صندلی )ش داوطلب(:

 دقیقه 75 وقت امتحان:  سوم ریاضی و تجربیرشته:     نام پدر:   خانوادگی: نام و نام

10/10/93تاریخ امتحان:   93 - 94سال تحصیلی:   سیدصالحی منام دبیر: خان ادبیات فارسی سئوال امتحان درس:
      

 

 

 برگ     تعداد برگ سئوال:     
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 نمره( 2ج( حفظ شعر)

 به روز باران  …………نبندد   …………چشمم            تا بر   …………بگویید احوال  …………. با 20

 

1 

 5/0    …………………………………………. ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد                          21

 5/0 …………………………………………. من اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب                      22

  نمره( 3های ادبی ) د( دانش

 . پدیدآورندگان آثار زیر را بنویسید.23

 یر شاه:ل( 2( سرود سپیده:                                   1    

 ( مدیر مدرسه:4( جنگ و صلح:                                   3    

1 

 را معلوم کنید.« گاو». دو عنصر داستانی 24

 
5/0 

 ی خرق عادت حماسه را توضیح دهید. . زمینه25

 
5/0 

 معلوم کنید.. نوع نثر هر کتاب را 26

 ( مرزبان نامه:2( گلستان سعدی:                                            1     
5/0 

 های ادبی مشخص شده را بنویسید. . نام آرایه27

 در مهد زمین بپرورد. بنات نباتالف( ابر بهاری را تا 

 ت چرخ بلند.ب( که گفتت بر دست رستم ببند                         نبندد مرا دس

5/0 

 نمره(  3و( خودآزمایی: )

 5/0 داستانی نمادین است؟« ها و فلک هگل دست». چرا داستان 28

 5/0 چیست؟« شمار آن به قیامت مرا باید داد». منظور از عبارت 29

 5/0 های مناسب در خالل حوادث چیست؟ . هدف بیهقی از آوردن حکایت30

 5/0 خورشید چیست؟. منظور از یک سبد میوه 31

 5/0 داند؟ . چرا شاعر والدت را از گوهر نور می32

چه کسانی را « افتد هاشان پیش پایشان می برند سایه را بر پشت میآنان که فانوسشان ». تاگور در این بخش از شعر خود 33

 در نظر دارد؟
 

5/0 

 نمره( 4هـ( درک مطلب )

2 

 کشیده کیست؟( منظور از کلماتی که زیر آنها خط 34

 بسازید. زنده شاهاید یکی هم از این  ساخته شاه شهیدها از صورت  الف( شما که پرده

 این سخت نیکو کرد. خداوندب( قاضی بست دعا کرد و گفت: 

 پشتیبان؟ توج( چه غم دیوار امت را که دارد چون 

  …3…از  …2…صفحه: 

 01/01/33 تاریخ امتحان:                         سوم ریاضی و تجربی رشته:                   ادبیات فارسی          دنباله سئوال امتحان درس:
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 . ابیات زیر را بخوانید و به سواالت مطروحه پاسخ دهید. 35

 سینه رفت زین جا تا فلسطینباید به مژگان رُفت گرد از طور سینین                    باید به                      

 آنک امام ما علم بگرفته بر دوش          جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش                               

 

2 

 

  ی شاخص بیت اول چیست؟ الف( آرایه

  ب( چاووش استعاره از کیست؟

  ج( علم بر دوش گرفتن کنایه از چیست؟

 د( پیام این ابیات چیست؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 موفق باشید                                                                                جمع کل                                                                

  …3…از  …3…صفحه: 

 نمره تجدیدنظر به عدد:                 به حروف: حروف:به             نمره ورقه )به عدد( :                
 خانوادگی دبیر:                    تاریخ / امضاء : نام/ نام تاریخ / امضاء :     خانوادگی دبیر:                     نام/ نام
 

 01/01/33 تاریخ امتحان:                         سوم ریاضی و تجربی رشته:                   ادبیات فارسی          دنباله سئوال امتحان درس:

 

اپلیکیشن پادرس 



 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 
 

 بارم پاسخ سواالت ردیف

 الف
 . اندیشه و قصد انجام کاری کردن4. گردن بند              3.خالصه گویی             2کرد             . مشورت می1

 . درخت انگور8. گنبد                     7. پوشش جنگلی          6. اطاعت شده                5
2 

 6 نظر همکار محترم صائب است.     19تا  9 ب

 ج

  محمل -شتر  -آب  -. ساربان 20

 2 داران . از بس که دیر ماندی چون شام وزه21

  ها به زکاتم دادند.. مستحق بودم و این22

 د

 1 ( جالل آل احمد4( تولستوی              3( شکسپیر             2( حمید سبزواری           1.   23

 ی دید: دانای کل     قهرمان: مشهدی حسن . لحن: جدی       زاویه24

 گردد. درون مایه: عشق زیاد منجر به از خود بیگانگی می

 جویی اطرافیان طرح: مردن گاو و گاو شدن مشهدی حسن و چاره

5/0 

 5/0 ها و موجوداتی که با منطق عینی و تجربه ی علمی هم سازی ندارند. . حوادث، انسان25

 5/0 ( مصنوع و متکلف2( مسجع و فنی           1.   26

 5/0 .   الف( جناس                 ب( اغراق27

 و

 5/0 فضای سیاسی و محرومیت را به تصویر بکشد.کند  . زیرا به وسیله ی نمادها سعی می28

 5/0 . حساب آن را در روز قیامت من باید پس بدهم.29

 5/0 . جذابیت و گیرایی بیش تر شود. عبرت آموزی30

 5/0 . بصیرت، معرفت، آگاهی31

 5/0 و طلوع)نور( و غروب انسان نماد تولد انسان است.. زیرا انسان از نور)خدا( متولد شده 32

 5/0 . گمراهان33

 هـ
 2 رضاخان      ب( سلطان محمد             ج( پیامبر)ص( -. الف( ناصرالدین شاه 34

 2 د( دفاع از فلسطین و پیوند آن با انقالب اسالمی. الف( جناس     ب( امام خمینی      ج( آماده مبارزه شدن     35

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 21 موفق باشید                                                                                جمع کل 

  …1… از …1…صفحه: 

 مهر یا امضاء مدیرمحل 

 دبیران ویژه                                       

    دخترانه سرای دانش نام واحد آموزشی: دبیرستان غیردولتی                        3تصحیح درس: ادبیات راهنمای

 نام دبیر: خانم سیدصالحی             امتحانی: اولنوبت 

 رشته: سوم ریاضی و تجربی

 93 - 94تحصیلی: سال 

        

 

 

 برگ     تعداد برگ سئوال:     

 

 

 

 

 

 

 تصحیح راهنمای

 برگ 1 تعداد برگ راهنمای تصحیح:

 صبح   8ساعت امتحان:  

 10/10/93امتحان:    تاریخ

اپلیکیشن پادرس 


