جمهوری اسالمی ایران

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

محل مهر یا امضاء مدیر

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران
ش صنذلی (ش داوطلب):

نبم واحذ آموزضی :دبيرستبن سراي دانص نوبت امتحبنی :اول

سئوال
سبعت امتحبن 8 :صبح

نبم و نبمخبنوادگی:

نبم پذر:

رضته :چهبرم انسبنی

وقت امتحبن 09 :دقيقه

سئوال امتحبن درس :ادبيبت تخصصی

نبم دبير:

سبل تحصيلی09 - 09 :

تبریخ امتحبن09/89/88 :

الف)ةخش قافیه(2/5نمره)

 -1در ةیث زیص ةَ ىّارد رّاظحَ ػسه پاظذ دُیسٌ1/5(.يصه)
طاووس ةِاری را دٌتال ةکٍسٌس/پصش ةتصیسٌس و ةَ کٍجی ةفکٍسٌس
انف) ةیث ىصدف اظث؟
ب)کهيات كافیَ را ىؼزؽ کٍیس.
پ) كافیَ را جػییً کٍیس.
ت) خصوف اؾهی و انداكی را ىؼزؽ کٍیس.
ث) كاغسه ی كافیَ را جػییً کٍیس.
 -2در ةیث زیص كافیَ درظث اظث یا ٌادرظث؟چصا؟(ٌ0/5يصه)
کَ رّاُس ػس ةگّییس ای رفیلان/رفیق ةی کعان یار غصیتان
 -3كافیَ را در ػػص ٌّ (ٌیيایی) جّفیح دُیسٌ0/5(.يصه)
ب)ةخش عروض(7/5نمره)

 -4اةحسا رکً ىػادل ُص یک از غالىث ُا یا غالىث ُص رکً را ٌّػحَ ظپط ةگّییس ُص رکً در کجای ىؿصاع ىی آیسٌ1(.يصه)
ب) فع
انف)_ _ụ
 -5ةیث"آىسی جاٌو ةَ كصةاٌث ونی خاال چصا  /ةی وفا خاال کَ ىً افحاده ام از پا چصا" را (ٌ2يصه)
انف) ةَ رط غصوفی ٌّػحَ و جلطیع ُجایی ٌياییس.
ب) جلطیع ةَ ارکان ٌيّده و ارکان غصوفی ىػادل ُصکسام را ةٍّیعیس.
پ) وزن ةَ دظث آىسه را ٌاىگشاری کٍیس.
 -6در ةیث زیص ارحیارات ػاغصی را یافحٌَّ،ع ُصکسام را ىؼزؽ کصده و جّفیح دُیسٌ2(.يصه)
"ػب جار اظث و ره وادی ایيً در پیغ/آجغ طّر کجا ىّغس دیسار کجاظث؟"
 -7وزن دوری را ةا یک ىثال جّفیح دُیسٌ1(.يصه)
 -8وزن ُصیک از اةیات زیص را ةسون جلطیع ةٍّیعیسٌ0/5(.يصه)
انف) جان ةی جيال جاٌان ىیم جِان ٌساردُ/ص کط کَ ایً ٌسارد خلا کَ آن ٌسارد.
ب) جا کی ةَ جيٍای وؾال جّ یگاٌَ/اػکو ػّد از ُص ىژه چّن ظیم رواٌَ.
 -9ػػص ٌیيایی زیص را جلطیع ُجایی کصده ،ارکان غصوفی آن را ةٍّیعیسٌ1(.يصه)
از جِی ظصػار /جّیتار ندظَ ُا جاری اظث
پ) ةخش ستک صناسی ( 6نمره)

-10ىػٍی و ىفِّم ػػص و ٌثص(ٌ3يصه)
 ىػٍی و ىفِّم ُص یک از اةیات و غتارجِای زیص را ةَ ٌثص روان اىصوزی ةٍّیعیس.-1-10درزی ٌیض در کّزه افحاد)0/25(.
پبسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود ،نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد.
صفحه …1… :از ……2

پبسخنبمه سفیذ داده شود .

دنببله سئوال امتحبن درس :ادةیات تخصصی

رشته :چىارم انسانی

تبریخ امتحبن95/12/18 :

-2-10پط ىيهکث اٌّػصوان ةصظس.)0/25(.
ٌ-3-10تـ اىیص ةگصفحَ ةّد و ىضاج او ةؼٍارحَ)0/5(.
ٌ-4-10ساٌعحَ کَ رػحَ ی گصان فطصت را در کارگاه جکّیً ةص جهّیً یک ظص ظّزن رطا ٌتاػس(.)0/5
ٌ-5-10اگاه چؼو ُای جِان ةیٍغ ةصکٍو جا در ىعحلتم ٌّر دیسه و ىیّه ی دل ىً از كؿس او ایيً گصدد(.)0/5
-6-10جا ظهعهَ ی ایّان ةگععث ىسایً را /در ظهعهَ ػس دجهَ ،چّن ظهعهَ ػس پیچان()0/5
-7-10ةتصّیس و زُو ةگععث و گصدان گؼث ةص گصدون/چّ پیالن پصاکٍسه ىیان آةگّن ؾدصا()0/5
-11درک مطلب (2نمره)

1-11ةا جّجَ ةَ ةیث"جّ گفحی آظيان دریاظث از ظتضی و ةص رویغ/ةَ پصواز اٌسر آورده اظث ٌاگَ ةچگان غٍلا"اوال ةَ کسام ةاور كسىا
اػاره دارد؟ثاٌیا ىٍظّر از ةچگان غٍلا چیعث؟()0/5
"-2-11ظطیح کاًُ "غتارت زیص از درس"ىیالد پیغاىتص"را چگٌَّ جػتیص ىی کٍس؟()0/5
« اٌّػصوان ةَ رّاب اٌسر چٍان دیس کَ ةادی از آظيان ةیاىسی کّػک او ُيَ ویصان کصدی و از کٍگصه ُای کّػک چِارده ةياٌسی و
ةاكی جيهَ ویصان ػسی»
"-3-11چیً" در فضٍُگ و ادب فازظی ٌياد چیعث؟و ىٍظّر از "ةِار چیً" در غتارت زیص چیعث؟()0/5
«در اثٍای ظزً ُصی را ةَ ةِؼث غسن ىاٌٍس کصدی ةهکَ ةص ةِؼث جصجیح ٌِادی و از ةِار چیً زیادت آوردی»
-4-11ىفِّم غتارت"رعصو در ایً پصگار غیب ٌلاش کصده اظث" در ػػص کسام ػاغص دیسه ىی ػّد؟آن را ةٍّیعیس(.)0/5
-12خيدآزمایی(1/5نمره)

-1-12کسام اثص ٌيٌَّ ی اغالی ٌثص ىؿٍّع و کسام از ةِحصیً ٌيٌَّ ُای اٌؼای ٌثص فٍی اظث؟()0/5
-2-12در ةیث"ىعث اظث زىیً زیصا رّرده اظث ةَ جای ىی/در کاس ظص ُصىض رّن دل ٌّػصوان"چصا ػاغص زىیً را ىعث جّؾیف
کصده اظث؟()0/5
 -3-12ةیث"چّ دودیً آجؼی کآةغ ةهَ روی اٌهسر زٌهی ٌاگهَ/چّ چؼهو ةیهسنی کهض دیهسن دنتهص ػهّد ةیٍها"را ةهَ رهط غصوفهی
ةٍّیعیس؟()0/5
 -13معنی واژه(1نمره)

-1-13جّاب پیصان ىعکث ةاػس (.)0/25
-2-13ىی اٌسیؼو کَ رّد را از ةالی ایً ظانو جان ػکص ةاز رُاٌو()0/25
-3-13ای ىهک ،اىصوز جياػای ػکارت چگٌَّ ةّد؟()0/25
-4-13پای در رکاب رٍگ ٌّةحی آورد)0/25(.
-14دانش وای ادةی(2/5نمره)

-1-14دو ویژگی ٌثص ظاىاٌی را در غتارت زیص ٌؼان دُیس)0/5(.
"پط چّن روز پٍجو ةّد ٌاىَ ای آىس از جاٌب پارس کَ در آجؼکسه آجغ ةيصد ،و ىست ُضار ظال گشػحَ ةّد جا آن آجغ ٌيصده ةّد".
-2-14آرایَ ُای ادةی ىّجّد در ةیث زیص را جػییً کٍیس)0/5(.
"یک ره زنب دجهَ ىٍضل ةَ ىسایً کً/وز دیسه دوم دجهَ ةص راک ىسایً ران"
 -3-14پیغ از راكاٌی کسام ػاغصان در ػػص رّد ةَ غظيث "ایّان ىسایً" و غتصت پشیصی از آن اػاره کصده اٌس؟()0/5
ُ -4-14ص یک از آثار داده ػسه از کیعث؟()0/5
ب)ةِارظحان
انف)كاةّس ٌاىَ
ُ -5-14ص یک از ظتک ُای زیص ةص چَ اظاظی طتلَ ةٍسی و ٌاىگشاری ػسه اٌس؟()0/5
ب) ظتک فکاُی
انف) ظتک ُّىص
موفق ببشیذ

صفحه …2… :از ……2
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