
 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

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

 ي خاك صفحه نقش بندبه نام . 1

 در زاولستان بود. هوشورا . 2

 به خانه آرد. قماشه. حمالي بيار با من 3

 و خلعت آورد. لوا. نامه از رسول خليفه آمد و 4

 حاصل آمد. انتعاشيبه را به مدّت نز. ش5

 زدند و بار نساخت. رحلت. كوس 6

رومي و فرسي مختل شده بود. شهوراي تطبيقات  . از پاره7

 را. خنياگري. يكي نيز بگرفت 8

بارم

2

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

25/0 . پشت و پناه سپاه من بود.9

25/0. به باد افره اين گناهم مگير10

25/0. دو چيز طيره عقل است.11

25/0. در اخراجات خود صرف كن12

5/0شد.. بروهاي چهرش پر آژنگ 13

. نرگس و رياحين برگرد تخت او بُرست14
5/0

ا خود دارم         كه ببخشم بود ار ملك سليمان از منب. گر چه مورم ولي آن حوصله 15
5/0

كشد خار در اين باديه، دامان از من د آن نوگل خندان از من          ميمر . نه همين مي16
75/0

برين را                        نشايد ز دانا نكوهش بري را . بري دان از افعالي چرخ17
75/0

. خدايت ثنا گفت و تبجيل كرد                         زمين بوس قدر تو جبريل كرد18
1

ش خوشه بايد چيدنيد                   وقت خرمو. هر كه مزروع خود بخورد به خ19
1

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

  …3…از  …1…صفحه: 

محل مهر یا امضاء مدیر

 سئوال

 صبح 8 ساعت امتحان:   اول نوبت امتحاني: دبيرستان سراي دانش نام واحد آموزشي:  ش صندلي )ش داوطلب(:

 دقيقه 75 وقت امتحان:   انسانيسوم رشته:     نام پدر:   خانوادگي: نام و نام

10/10/93تاريخ امتحان:   93 - 94سال تحصيلي:   سيدصالحي منام دبير: خان ادبيات فارسي سئوال امتحان درس:
      

برگتعداد برگ سئوال:

اپلیکیشن پادرس 



 
 

 های ادبی دانشج( 

 پديدآورندگان آثار زير را بنويسيد.. 20

 ي طالبي: سفينهب:                                        قصص االنبياء:الف( 

 

5/0 

 پر كنيد.. جاي خالي را با كلمات مناسب 21

 است. ………………الف( خالق المعاني ثاني لقب 

 است. ………………سرايان برجسته شعر فارسي،شاعر و نويسنده قرن پنجم و از قصيده  ب(

5/0 

 را معلوم كنيد.«  ديوار» . دو عنصر داستاني 22

 
5/0 

 . براعت استهالل را تعريف كنيد.23

 
5/0 

 . نوع نثر هر يك از كتب زير را معلوم كنيد.24

 تاريخ بيهقي:                                     كليله و دمنه:
5/0 

 

 5/0 است. ………………و ………………ي غزليات فخرالدين عراقي  مايه. درون 25

  نمره( 2) حفظ شعرد( 

 آدم خاكي                  ……………… . فرياد كه در26

 تنيدند ……………… فشاندند و بسي ……………… بس                                                                       

 

75/0 

 دوست  ………………ما در طلب  ……………… . گر برود27

 دوست تر از جان ماست ………………حيف نباشد كه                                                                                           

 

75/0 

 5/0 ………………………………………………………. من كه ملول گشتمي از نفس فرشتگان                    28

  نمره(  3و( خودآزمایی: )

 «عيد نوروز از اجلّه و اقدم اعياد ملّي است.». اين جمله را توضيح دهيد: 29

 
5/0 

 هاي زير را بنويسيد. . معناي كنايي عبارت30

 5/0 چشم نهادن:                                 بر باد نشاندن:

 بيانگر چيست؟ «مشتي رند را سيم دادند كه سنگ زنند » . عبارت 31

 
5/0 

 چيست؟« كارو بار و حشمت ايشان برود » . منظور از عبارت 32

 
5/0 

 ين بيت به كدام واقعه اشاره دارد؟ا. 33

 شبي بر نشست از فلك بر گذشت               به تمكين و جاه از ملك بر گذشت                   

 

5/0 

 . معني عبارات زير را بنويسيد.34

 جهان خوردم و كارها را ندم (الف

 بيني در كار ملك كه حركت و نشاط فرو گذاشته؟ چه مي ب(

5/0 

  …3…از  …2…صفحه: 

 01/01/33 تاریخ امتحان:                          انسانیسوم  رشته:                   ادبیات فارسی          دنباله سئوال امتحان درس:

 

اپلیکیشن پادرس 



 
 

 نمره( 4)هـ( درك مطلب: 

 . عبارات زير را بخوانيد و به سواالت پاسخ دهيد.35

 خواب نوشين بامداد رحيل                    باز دارد پياده را ز سبيل             

 عمر برف است و آفتاب تموز                  اندكي ماند و خواجه غره هنوز             

 دوستي را نشايد اين غدّار                      يار ناپايدار دوست مدار               
 

2 

 الف( يار ناپايدار استعاره از چيست؟ 

 ب( يك تشبيه در ابيات مشخص كنيد.

 ج( عامل منع رستگاري انسان در ابيات چه چيزي معرفي شده است؟

 د( با توجه به ابيات چه چيزي شايسته دوستي كردن نيست؟

 و به سواالت پاسخ دهيد. . عبارات زير را بخوانيد36

شير و سمت نقص عهد و هالك گاو و هددر شددخ خدوخ او     وخيم كدام است؟ كليله گفت: رنج نفسدمنه گفت: عاقبت 
 چوخ مفاوضت ايشاخ بدين كلمه رسيد شير از گاو فارغ شده بود

 

 الف( منظور از شير از گاو فارغ شده بود چيست؟

 

 دانست؟ چيزهايي ميقبت وخيم را در چه اب( كليله ع

 

 هايي هستند؟ ج( كليله و دمنه نماينده چه شخصيت

5/1 

اسفنديار علت زنده ماندن رستتم  «  همي گور جستز نيرنگ زالي بدين سان درست      و گرنه كه پايت ». با توجه به بيت 37

 داند؟ را در چه چيزي مي
5/0 
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  …3…از  …3…صفحه: 

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

 01/01/33 تاریخ امتحان:                         انسانیسوم  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 رديف

 الف
 . پرچم4ها                   . پارچه3.مرگ               2. نگارگر                   1

 . خوانندگي8ها                       . ماه7. كوچ              6. بهبودي                 5
2 

 6 نظر همكار محترم صائب است.     19تا  9 ب

 ج

 5/0 . الف( ابواسحاق نيشابوري             ب( عبدالرحيم تبريزي)طالبوف(20

 5/0 . الف( كليم كاشاني                       ب( ناصرخسرو21

 كودك      زاويه ديد: داناي كل 2. لحن: جدي    قهرمان: 22

 ها و مانع تفاهم جوامع بشري درون مايه: ديوار عامل جدايي انسان

 طرح: خراب شدن دييوار همسايه و ساختن مجدد آن

5/0 

  پردازد كه با محتوي داستان ارتباط دارد. . نويسنده ضمن ستايش خدا به بيان الفاظي مي23

 5/0 بنيابين -. مسج و فني 24

 5/0 عرفان -. عشق 25

 د

 دام -دانه  -. رهگذر 26

 دوست -وصل  -. جان 27

 . قال و مقال عالمي مي كشم از براي تو 28

75/0 

75/0 

5/0 

 و

 5/0 ترين و بزرگ ترين اعياد ملي ايرانيان است. . عيد نوروز از قديمي29

 5/0 منتظر ماندن -. فريب دادن 30

 5/0 ريا كاري عوامل دولت -فريب مردم  -. محبوبيت حسنك 31

 5/0 افتد. . ثروت و موقعيت ما به خطر مي32

 5/0 . شب معراج33

 از ثروت دنيا استفاده كردم و كارهاي زيادي انجام دادم. . الف(34

 كني كه شاه حركت و شادي را كنار گذاشتم. ب( چي فكر مي
5/0 

 هت

 . الف( دنيا    35

 ب( عمر برف است.    

 آرزوهاي دنيوي       -ج( خواب نوشين بامداد 

 د( دنيا

2 

 شير گاور را كشته بود. . الف(36

 عذاب وجدان شير -كشته شدن گاو  -ب( شكستن پيمان 

 دمنه: حريص و فرصت طلب -ج( كليله: محتاط و دورانديشي 

5/1 

 5/0 . جادوي زال37 
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  …1… از …1…صفحه: 

 مهر یا امضاء مدیرمحل 

 دبیران ویژه                                       

    دخترانه سراي دانش نام واحد آموزشي: دبيرستان غيردولتي                        3تصحيح درس: ادبيات راهنماي

 نام دبير: خانم سيدصالحي             امتحاني: اولنوبت 

 رشته: سوم انساني

 93 - 94تحصيلي: سال 

        

 

 

 برگ     تعداد برگ سئوال:     

 

 

 

 

 

 

 تصحیح راهنمای

 برگ 1تصحيح:  تعداد برگ راهنماي

 صبح   8ساعت امتحان:  

 10/10/93امتحان:    تاريخ

اپلیکیشن پادرس 




