
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 های زیر را به فارسی روان بنویسید.متنمعنا و منظور 

 که او برتر از نام و از جایگاه                                 نیابد بدو نیز اندیشه راه         -

 

رنگ گردد، بلکه هزار رنگ در وقت بهار بنگر و تفکر کن که زمین چگونه زنده شود و چون دیبای هفت -

 شود.

 

 شو خطر کن ز کام شیر بجوی                          مهتری گر به کام شیر در است -

 

 غم مخوریچ راهی نیست کان را نیست پایان،هرناک است و مقصد بس بعید *** گرچه منزل بس خط -

 

4 

2 

 معنی لغات زیر را بنویسید.

 :متاع                        :استراق سمع                          :         طعن:                               جاه -

 :شکیبا           :        خرسند        :                       عاجز                            :  منزوی -

2 

3 

ی ارکان تشبیه در آن وجود داشته باشند و سپس ارکان آن را مشخص همهیک تشبیه مثال بزنید که  -

 نمائید.

 

1.1 

4 
 اثر کیست؟ شاهنامه

 ( امام علی4( نظامی گنجوی    3د غزالی    م( امام مح2( سعدی   1کیمیای سعادت اثر کیست؟ 
1 

 2از  1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 /نهممتوسطه اول مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 2042 -2042سال تحصيلی  نوبت اول پایانآزمون 

 3فارسینام درس: 

  سجاد حیدری نام دبیر:

 11/1411 /21 امتحان: تاریخ

 / عصرصبح 8: 11  ساعت امتحان:

 دقیقه  33مدت امتحان : 

https://hamyar.in/ همیار



 

 نمره 11جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
 

1 
 چه نام دارد. توضیح مختصری بدهید.« ؟ی الون از چوبکه تواند که دهد میوه»پرسش موجود در مصراع 

 
5.1 

6 

 عبارت زیر را در یک بند توضیح دهید.معنا و مفهوم 

 .«دیگران نشاندند، ما خوردیم، اکنون ما بنشانیم تا دیگران بخورند»

 

 

 

 

1 

 2از  2صفحه ی 

https://hamyar.in/ همیار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 توانایی درک بزرگی خداوند را ندارد زیرا که او از هر نام و مقامی باالتر است.فکر انسان  -

ی ابریشمی شود و  همانند پارچههنگام بهار نگاه کن و به این فکر کن که زمین چگونه زنده و سبز می -

 گردد.رنگ و حتی هزار رنگ میهفت

 ند و آن را بیابد.بزرگی اگر در دهان شیر قرار دارد، الزم است که انسان خطر ک -

اگرچه جایی که در آن قرار داریم بسیار خطرناک است و مقصد بسیار دور است اما هیچ راه دشواری نیست  -

 که تمام نشود بنابراین نباید غمگین بود.

 )هر مورد یک نمره(

2 

 (52.0)هرمورد  گیر، ناتوان، راضی، صبوربترتیب: مقام، سرزنش،دزدکی گوش دادن، کاال، گوشه

 الزم به ذکر است که مترادف های صحیح دیگری نیز برای هر لغت وجود دارد.

 (52.0 از ارکان هر موردنمره و  520پاسخ صحیح واحدی وجود ندارد. )خود تشبیه   - 3

 نمره( 520فردوسی، امام محمد غزالی ) هرکدام  4

5 
 520) رنگارنگ به وجود آورد مگر خداوند.پرسش انکاری است که درواقع یعنی کسی نمیتواند از چوب میوه ی 

 نمره(

6 
یعنی زمانی دیگران تالش کردند و ما بودیم که از حاصل تالش آنها استفاده کردیم، حاال نوبت ماست که تالش 

 نمره( 1) کنیم و خیری به دیگران برسانیم.

 امضاء:  سجاد حیدری        نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 01 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 2042-2041سال تحصیلي  اولپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 3نام درس: فارسي

 نام دبیر: سجاد حیدری 

 12/24/2042تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  0:44ساعت امتحان: 

 دقیقه 33مدت امتحان: 

 

https://hamyar.in/ همیار


