
 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 
 

 بارم نمره( 6الف( معني و مفهوم شعر و نثر )

زيررابهنثرروانبنويسيد.هايعبارت

يامورازدستمونرفت..سررشته1



52/0

.52/0هواگرگوميشبود.5

.52/0بونصررابگويامروزدرستم.3

.52/0جالدشرسنبهگلوافكندهبود.4

.2/0نهادهآنكالهكيايبرسرش.2

6..كرديمكاووكندقفلشبامدتي2/0

7همين.خيليسرپهلويكالهنذاشتن.استدادهبادبرراها2/0

72/0ژكيد..بوسهلزوزنيبرخشمخودطاقتنداشت،برخويشتنمي8

.درياالنراهسفردرپيشدارندپادرركابراهوارخويشدارند.9



72/0

.منتخدايراعزوجلكهطاعتشموجباستوبهشكراندرشمزيدنعمت10



1

ايبهآنبسياريتيرهشد..اماايزدرحمتكردپسازنمودنقدرتوسوريوشادي11



1

 نمره( 2) لغت( معني ب

هاخطكشيدهشدهاست.هاياتركيباتيرابنويسيدكهزيرآنهايزيرمعنيكلمهباتوجهبهعبارت

1.جبهايميسياهبارنگحبريداشت.زد




52/0

5آنبر.بارهي.نشستپيكر52/0 پيل

3.خبط.بودخودمباخطايمو52/0

52/0اشخاصراتنظيمكرد.محاوراتتوان.بهترازايننمي4

2چاكرآن.رالتزدي.2/0

6.استفرض.جلودارحكمازبردنفرمان2/0

 

    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

 


صبح10:30ساعتامتحان:اولنوبتامتحاني:دبيرستانسرايدانشنامواحدآموزشي:شصندلي)شداوطلب(:

دقيقه80وقتامتحان:تجربيرياضيوسومرشته:نامپدر:خانوادگي:نامونام

11/10/91تاريخامتحان:95-91سالتحصيلي:خانمولياننامدبير/دبيران:3ادبياتسئوالامتحاندرس:






:سئوالبرگتعدادبرگ











 

اپلیکیشن پادرس 



 
 

 نمره( 4) درك مطلب( پ

هاپاسخدهيد.هايزيربهپرسش.باتوجهبهبيت1

«پرخاشگرمردبروكمانمگرسگزيتوكرديفراموش

جستگورهميپايتكهگرنهودرستسانبدينزالينيرنگز

زالزندهراتونبيندپسكزينيالامروزگونهزينبكومت» 

 

2/0  دربكوبمتچهنقشيدارد؟«ت«ضميرالف.

ازمنظور.ب«پرخاشگرمرد»است؟كسيچه2/0

ازمنظور.پ«زالنيرنگ»چيست؟2/0

مفهوم.چيست؟تدومبيتدوممصراع2/0

5بيتدر.«اياستننگبيگانهماجايبربرادراياستتنگخانهخانهرامااستتنگبرادر».بيابيدجناسيك2/0

3بيتمفهوم.«ماهتهمچورويبهسوگندتعظيمرويازخداخوردست»چيست؟72/0

4بهتوجهبا.«ميراجوانيفرهزمان،آريميدرموازيشيارهايزيباابروانبر/پرمردگوهرو/افكندطبيعتتنادري

كنايهمشخصكنيد.يكاستعارهويك»كشد.رادركاممي





72/0

 نمره( 3) هاي ادبي دانش( پ

1..بنويسيدرازيرآثارنثرنوع

:الفجوينيمناجاتجهانگشايتاريخ:ب:انصاريعبداللّهخواجه:

2/0

5ويژگيكدام.«بيهقيتاريخ»ازمتمايزراادبيوتاريخيديگرآثارميكند؟

 

2/0

.نامپديدآورندگانآثارزيررابنويسيد.3

:صلحوجنگ:الفكليدر:ب


2/0

4«.مايهدرون».كنيدتعريفرا




72/0

2شعر.«اصفهانيعبدالرزاق»است؟گرفتهبهرهموضوعاتيچهاز



72/0

 …3…از  …2…صفحه: 

 11/11/11 تاریخ امتحان:          سوم رياضي و تجربي رشته:      3ادبيات دنباله سئوال امتحان درس:

اپلیکیشن پادرس 



 
 

 نمره( 3)خودآزمايي( ث

1.خودشعرازبخشايندرتاگور«ميپشتبررافانوسشانكهآنانسايهبرندمتيپايشانپيشهاشانافتتد»چته

نظردارد؟كسانيرادر



 

 
 
2/0 

2/0  داند؟.چراشاعرآفتابراخاروخسچشمجانبازمي5

3عبارتازمنظور.«دادبايدمراقيامتبهآنشمار»چيست؟2/0

4.حكايتآوردنازبيهقيهدفچيست؟حوادثخاللدرمناسبهاي2/0

2مصراع.«پندازپرلبوبادازپردلهمه»حالتبيانگرچهاست؟هايي2/0

6.داستانشروعزيبايييك«دستهگلفلكوها».بنويسيدرا2/0

 نمره(2)حفظ شعر( ج

هايزيرراكاملكنيد.بيت


1.كاوهر………………اميدوارانقطعباشدسختكهداندباشدچشيدهروزي




2/0



5شتربرتاچشممآباحوالبگوييدساربانبا.……………… بارانروز2/0 به



2/0هابهزكاتمدادندمستحقبودمواين            ……………….مناگركامرواگشتمو3



4دادندنجاتمغصّهازسحروقتدوش.………………………………………













2/0

 21 موفق باشید                                                                                جمع کل                                                                
  …3…از  …3…صفحه: 

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

 

 11/11/11 تاریخ امتحان:         سوم رياضي و تجربي رشته:      3ادبيات دنباله سئوال امتحان درس:

اپلیکیشن پادرس 



 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 
 

 بارم نمره( 6الف( معني و مفهوم شعر و نثر )

 . حساب كار از دست رفت. )اختيار كارها از دست رفت(1
 

 

52/0 

 52/0 . هوا هنوز كامالً روشن نشده بود. )صبح خيلي زود(5

 52/0 به بونصر بگو امروز به سالمت هستم.. 3

 52/0 جالد او طناب برگردنش بسته بود. .4

 2/0 . كاله پادشاهي بر سر گذاشت.2

 2/0 . زماني با قفل او ور رفتيم.6

 2/0 ها شده است. . همين نذاشتن كاله پهلوي باعث نابودي خيلي7

 72/0 داد. ل كند، زير لب دشنام ميتوانست خشم خود را كنتر بوسهل زوزني نمي. 8

 72/0 حركتند.ي  اند و آماده ي سفرند و بر اسبان تيز پاي خود سوار شده آماده. مبارزان 9

برداري از او سبب نزديكي به اوست و شكر خداوندد باعدث    . شكر و سپاس خداي گرامي و بزرگ كه عبادت و فرمان10

 افزوني نعمت است.
1 

 1 عظمت به هم خورد و به ماتم تبديل شد.. امّا خداوند پس از قدرت نمايي رحمت آورد و جشن و شادي با آن 11

  نمره( 2) لغت( معني ب

 52/0 لباس بلند و گشاد )كه روي لباس ديگر پوشند(. 1

 52/0 . اسب5

 52/0 بي راه رفتن، گژ رفتن. 3

 52/0 . گفتگوها4

  سيلي .2

  واجب گردانيدن، تعيين كردن .6

  نمره( 4) درك مطلب( پ

 2/0 تو را بكوبم( اليه )يال الف. مضاف

 2/0 ب. اسفنديار

 2/0 هاي رستم پ. فراخواندن سيمرغ توسط زال و درمان زخم

 2/0 مردي ت. داشتي مي

 2/0 . تنگ و ننگ5

 72/0 خدا در قرآن به جان او سوگند خورده است. . بزرگي و عظمت پيامبر به طوري كه3

 72/0 كشد كنايه از، از بين بردن  افكندن بر ابرو كنايه از پيري  يا  در كام مي. استعاره: گوهرهاي نادر      كنايه: شيار 4

  نمره( 3) هاي ادبي دانش( ت

 2/0 . الف. مسجّع و فنّي      ب. مصنوع و متكلّف1

  …2…از  …1…صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 ویژه دبیران                                       

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

                                                                                                   خانم وليان نام دبير / دبيران:   اول نوبت امتحاني:

                                                                                                                                                                       سوم رياضي و تجربي هاي: رشته: رشته

 91 - 95 سال تحصيلي:

        

 

 

 برگ     تعداد برگ سئوال:     

 

 

 

 

 

 

 راهنمای تصحیح

 2: تعــــداد بـــرگ راهنمــــای تصــــحیح

  صبح 10:30 ساعت امتحان:

 11/10/91  تاريخ امتحان:

 بـــرگ

اپلیکیشن پادرس 



 
 

 2/0 . دقّت و صداقت در بيان و استواري و پختگي در نگارش5

 2/0 آبادي . الف: تولستوي                 ب: دولت3

نويسدنده را  كند)جهت فكدري و ادراكدي    . فكر اصلي و مسلّط بر هر اثر است و نويسنده آن را در داستان اعمال مي4

 دهد( نشان مي
72/0 

 72/0 . حكمت، اخالق و وعظ2

  نمره(4) خودارزيابي( ث

 2/0 . كساني كه از درك حقيقت عاجزند.1

 2/0 داند. ارزش مي . آفتاب را در برابر چشم جانباز بسيار بي5

 2/0 . من بايد در قيامت براي آن هدايا پاسخگو باشم.3

 2/0 خوانندگان و عبرت آموزي و جذابيّت تاريخ براي آنان. افزودن نشاط و رغبت در 4

 2/0 كرد. ميداد و زير لبي زمزمه  زد و به خود پند مي اي كه با خود حرف مي . حالت تأسف به گونه2

 2/0 به كارگيري ايهام در عنوان درس -پردازد  . بدون مقدمه به اصل داستان مي6

  نمره(2)حفظ شعر( ج

 2/0 . شراب فرقت1

 2/0 . نبندد محمل5

 2/0 . خوشدل چه عجب3

 2/0 . وندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 22 موفق باشید                                                                                جمع کل
  …2…از  …2…صفحه: 

 11/11/11 تاریخ امتحان:           سوم ریاضي و تجربي رشته:            3ادبیات درس:)ویژه دبیران( راهنمای تصحیح دنباله 

اپلیکیشن پادرس 


