جيِّری اظالىی ایصان

ىدم ىِص و اىضاء ىسیص

اداره کم آىّزش و پصورش ػِص جِصان

سئوال

اداره آموزش و پرورش منطقه 4تهران
ٌام واخس آىّزػی :دةیصظحان غیص دونحی ظصای داٌغ

ش ؾٍسنی (ش داوظهب):
ٌام و ٌام راٌّادگی:

ٌام پسر:

ظئّال اىحدان درس:زةان و ادةیات فارظی

پایَ:چِارم
ٌام دةیص :ىیحصا کاکاوٌس

ٌّةث اىحداٌی  :ؾتح

رػحَ ُای:ریاضی -ججصةی  -اٌعاٌی
ظال جدؿیهی1395-1396:

ظاغث اىحدان8 :
وكث اىحدان 70 :دكیلَ
جاریذ اىحدان / 10 /8
جػساد ةصگ ظئّال:
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ةصگ

الف)نتون نظم و نثر( 6نهره)
ٌ – 1ی خصیف ُص کَ از یاری ةصیس

پصده ُایغ پصده ُای ىا دریس

ٌ 0/5يصه

-2ػياریث ةا ىً ةتایس گصفث

ةسان جا جِان ىاٌس اٌسر ػگفث

ٌ 0/5يصه

 -3ةسان ةی ةِا ٌاظضاوار دوظث

پسیس آىس آوای دػيً ز دوظث

ٌ0/5يصه

 -4غؼق او ةاز اٌسر آوردم ةَ ةٍس

کّػغ ةعیار ٌاىس ظّدىٍس

ٌ0/5يصه

 -5ةگفحا دل ز ىِصش کی کٍی پاك

ةگفث آن گَ کَ ةاػو رفحَ در راك

ٌ0/5يصه

 -6چّن ػتٍو اوفحاده ةّدم پیغ آفحاب

ىِصم ةَ جان رظیس و ةَ غیّّق ةص ػسم

ٌ0/5يصه

ةی چاره دل ˛کَ ُیچ ٌسیس از گشار غيص

ٌ0/5يصه

 -7دی درگشار ةّد وٌظص ظّی ىا ٌکصد

 -8ىً چّن ایً غکط ُا را ىی دیسم  ،نتصیض ىی ػسم  .ظصاچَ ذٍُو آىاس ىی کصد.

ٌ0/5يصه

ةصیضٌس از دام جان جارُا

ٌ0/5يصه

 -9ىِیً ىِصورزان کَ آزاده اٌس
ُ -10ص کجا ةیٍسم از دور ˛ کٍس

چِصه پص چیً و جتیً پص آژٌگ

ٌ0/5يصه

کَ ىصغ دل ز فصاق ررث پصیؼان ػس

ٌ0/5يصه

12ػیذ ةّ غتساهلل ةاکّ  ،یک روز در ىجهط ػیذ ىا ةی رّیؼحً ٌؼعحَ ةّد ،پای ةَ گصد کصده.

ٌ 0/5يصه

 -11ةَ غٍچَ گّی کَ از روی رّیغ پصده فکً

صفحه …1… :از ……4

نیاز به پاسخ برگ ندارد.

ٌ 1يصه

ب)نعني لغت( 1نهره)
 -1ظِم اظث چغسی و ؾػّه ای ُو ةص روی آب ىی رود -2 .پصوردگار،ىگشار ٌعتث ةَ مالهي و ىٍاُی ةی پصوا ةاػو..
 -4ػِس در کام ىً و جّ ىعث شرنگ.

 -3ؾٍسوق ةیاورد  ،درزه هایي ةیصون گصفث.

پ)خود آزنايي و درك نطلب( 7نهره)
ٌ 0/5يصه

ٌ -1زعحیً چاره اٌسیؼی ضداك در ىلاةم ةیساد ضداك چَ ةّد؟

ٌ 0/5يصه
 -2چصا«ٌی ٌاىَ»ی ىّالٌا ةَ رغو ایٍکَ ةَ ٌیایغ ُای ىحساول و ىصظّم ػتیَ ٌیعثٌّ،غی ٌیایغ جهلّی ػسه اظث؟
ٌ 0/5يصه
 -3ىفِّم ةیث ىلاةم چیعث؟ «در ةیاةان گص ةَ ػّق کػتَ رّاُی زد كسم

ظصزٌغ ُا گص کٍس رارىغیالن غو ىزّر»

 -4در ةیث زیص ىصجع ضيیص«ایً»چیعث؟ یک جصکیب وؾفی ىلهّب ٌؼان ةسُیس.
ةگفث اوآن ىً ػسزو ىکً یاد

ةگفث ایً کی کٍس ةیچاره فصُاد

ٌ 0/5يصه
ٌ 0/25يصه

 -5ضيیص ىحؿم ىؼزؽ ػسه چَ ٌلؼی دارد؟
گفحو ةتیٍيغ ىگصم درد اػحیاق

ظاکً ػّد،ةسیسم و ىؼحاق جص ػسم

ٌ 0/25يصه

 -6ظػسی در ةیث«گّیٍس روی ظصخ جّ،ظػسی،کَ زرد کصد؟ /اکعیص غؼق ةص ىعو افحاد و زرد ػسم» غهث زرد رویی را
چَ ىیداٌس؟

ٌ 0/5يصه

 -7ىفِّم ةیث« ةَ خصص ار ػصةحی رّردم ˛ ىگیص از ىً کَ ةس کصدم  /ةیاةان ةّد و جاةعحان و آب ظصد و اظحعلا»چیعث؟
ٌ 0/25يصه
 -8در ةیث ىلاةم ٌّع «را» را ىؼزؽ کٍیس ‹‹ .از كضا رّرد دم در ةَ زىیً  /و اٌسکی رٌجَ ػس اورا آرٌگ ››

ٌ0/25يصه

 -9ةا جّجَ ةَ ةیث زیص ىٍظّر از «ػاةاش ةِاری» چیعث؟
‹‹ ةِاران کَ ػاةاش ریضد ظپِص

ةَ داىان گهؼً ز رگتارُا ››

ٌ 0/75يصه

 -10ةا جّجَ ةَ رةاغی زیص ةَ ظّاالت پاظذ دُیس.
« کط چّن جّ ظصیق پاك ةازی ٌگصفث

ةا زرو ٌؼان ظصفصازی ٌگصفث

زیً پیغ دالورا،کعی چّن جّ ػگفث

خیيیث ىصگ را ةَ ةازی ٌگصفث»

انف)چَ چیض در ایً رةاغی ةَ ىسال افحزار جؼتیَ ػسه اظث؟
ب)ىفِّم ىؿصاع پایاٌی چیعث؟
 -11ىػادل اىصوزی اؾعالح ‹‹ رعی ةَ وی فصو ٌحّان کؼیسن ›› چیعث؟
صفحه …2… :از ……4

ٌ 0/5يصه
ٌ 0/5يصه

 -12در ةیث «ىً ةَ ُص جيػیحی ٌاالن ػسم  /جفث ةسخاالن و رّش خاالن ػسم»" ةسخاالن و رّش خاالن "چَ کعاٌی ٌ 0/25يصه
ُعحٍس؟
ٌ 0/5يصه
-13در ىؿصاع « ةگفث از گصدن ایً وام افکٍو زود » ىلؿّد فصُاد از «وام» چیعث؟
ٌ 0/25يصه
 -14ىفِّم ةیث ‹‹ خعٍث ةَ ازل ٌظص چّ در کارم کصد  /ةٍيّد جيال و غاػق زارم کصد›› چیعث؟
 -15ةا جّجَ ةَ ةیث«پا ةص ظص ظتضه تا ةَ رّاری ٌٍِی  /کان ظتضه زراك النَ رویی رظحَ اظث»واژه ی ىؼزؽ ػسه از ٌظص

ٌ 0/25يصه

دظحّری چَ ٌّع کهيَ ای اظث؟
 -16جيهَ ی «ایً جٍِا رؿّؾیث ظػسی اظث کَ ظزٍغ ةَ ظزً ُيَ ػتیَ ةاػس و ةَ ُیچ کط ػتیَ ٌتاػس».کسام ویژگی ٌ 0/25يصه
کالم ظػسی را ٌؼان ىی دُس؟
 -17پصورش یافحً فصیسون در غار ةَ ٍُگام کّدکی ػتیَ پصورش یافحً کسام پیاىتص انِی اظث؟

ٌ0/25يصه

 -18در ةیث « جّ کی داٌی کَ نیهی چّن ٌکّیی اظث  /کضو چؼيث ُيیً ةص زنف و رویی اظث » ػاغص چَ چیض را ٌفی ىی کٍس؟
ٌ 0/25يصه

ت) تاريخ ادةیات و درآند ( 2نهره )
 -1جػصیف زیص کسام زىیٍَ خياظَ را ٌؼان ىی دُس؟

ٌ0/5يصه

« خياظَ را ىی جّان ىجيّغَ ای از خّادث داٌعث».
-2درظحی یا ٌادرظحی جيالت زیص را ةیان کٍیس.

ٌ 0/25يصه

انف) ػصوع ػػص غاػلاٌَ را ةایس كصن پٍجو داٌعث.
ٌ 0/25يصه

ب) در كصن پٍجو جغضّل در ػػص فصّری ظیعحاٌی کيال ىی یاةس.
 -3كسیو جصیً و ىػحتصجصیً کحاب ُای فارظی در جؿّف چَ ٌام دارد؟

ٌ 0/25يصه

 -4اظحاداٌَ جصیً ٌيٌَّ ُای ىػاؾص ىٍاظصه ،ىحػهق ةَ کسام ػاغص اظث؟
ٌ 0/25يصه

 -5کسام یک از آثار زیص خعب خال ٌیعحٍس؟
انف)از پاریض جا پاریط

ب)داٌؼگاه ُای ىً پ) ػصح زٌسگاٌی ىً

ت)جشکصه االونیا

ٌّ -6ػحَ ی زیص درةاره ی کسام اثص اظث؟
‹‹ ىجيسةً ىٍّر ˛ آن را در اخّال جسش در ظَ ةاب ٌّػحَ اظث .ایً کحاب ٌيٌَّ ای زیتا از ػصح خال ٌّیعی اظث››.
 -7کيال ىٍظّىَ ُای غاػلاٌَ رادر آثار چَ کعی ةایس جعحجّ کصد؟
صفحه …3… :از ……4

ٌ 0/25يصه

ٌ 0/5يصه

ث)آرايه وا و نکات ةالغي ( 2نهره )
 -1در ىحً زیص ٌّع اضافَ ُای ىؼزؽ ػسه را ةیان کٍیس.
‹‹ ىگشار کَ ؾّنث رؼو ˛ خؿار ةصدةاری ىصا در ُو ةؼکٍس و خيهَ ی خعس ˛ىٍاغث فعصت ىصا ةَ رفث
و ىشنث کؼاٌس››.

ٌ 0/25يصه

 -2در ةیث زیص ىفػّل را ةیاةیس.
کّػغ ةعیار ٌاىس ظّدىٍس ››

‹‹ غؼق او ةاز اٌسر آوردم ةَ ةٍس

ٌ 0/5يصه

 -3در ةیث زیص کٍایَ ىؼزؽ ػسه را ىػٍا کٍیس.
‹‹ ةگفحا گص رصاىی در ظصایغ؟

ٌ 0/25يصه

ةگفث اٌسازم ایً ظصزیص پایغ ››

 -4در ةیث زیص جای اؾهی ضيیص‹ ̕م › کجاظث ؟ ( جِغ ضيیص)
‹‹ گفحو ةتیٍيغ ىگصم درد اػحیاق

ظاکً ػّد ˛ ةسیسم و ىؼحاق جص ػسم ››

ٌ 0/25يصه

 -5آرایَ ی ىؼحصك دو ةیث زیصچیعث؟
ةصكؿس ةَ ؾس ٌاز گهٍارُا»

«رود ػاخ گم در ةص ٌیهفص
«کؼس ررث ظتضه ةَ ُاىّن و دػث

ٌ 0/25يصه

زٌس ةارگَ ˛ گم ةَ گهضارُا»

 -6در ةیث زیص یک جصکیب اضافی ىلهّب ةیاةیس.
« رصوػیس کای پایيصدان دیّ

ةصیسه دل از جصس گیِان رسیّ »
ٌ 0/5يصه

ج)حفظ شعر(2نهره)

ٌ 0/5يصه

ٌ -1حّان وؾف جّ گفحً کَ جّ در ٌ ............گٍجی

ٌحّان  .............جّ گفحً کَ جّ در وُو ٌیایی

 -2ایً یک دو دم کَ  ....................ىيکً اظث

دریاب کار ىا کَ ٌَ پیساظث ..................

 -3چّن  ...........اوفحاده ةسم پیغ آفحاب

ىِصم ةَ جان رظیس و ةَ  ..............ةص ػسم

-4گّػو ةَ راه جا کَ رتص ىی دُس ز ..........

 ...................ةیاىس و ىً ةی رتص ػسم

ٌ 0/5يصه
ٌ 0/5يصه
ىجيّع
ةارم
ٌ 20يصه

موفق باشيذ .کاکاونذ.
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جيِّری اظالىی ایصان

ىدم ىِص و اىضاء ىسیص

اداره کم آىّزش و پصورش ػِص جِصان

کلید

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران
ٌام واخس آىّزػی :دةیصظحان ظصای داٌغ

ش ؾٍسنی (ش داوظهب):
ٌام و ٌام راٌّادگی:

ٌام پسر:

ظئّال اىحدان درس:زةان و ادةیات فارظی

پایَ:چِارم
ٌام دةیص :ىیحصا کاکاوٌس

ٌّةث اىحداٌی  :دی 95
رػحَ ُای:ریاضی -ججصةی  -اٌعاٌی
ظال جدؿیهی1395-1396:

ظاغث اىحدان8 :
وكث اىحدان 70 :دكیلَ
جاریذ اىحدان / 10 /8
جػساد ةصگ ظئّال:

الف)نتون نظم و نثر( 6نهره)
ةص اظاس جّضیداجی کَ در کالس درس داده ػسه اظث.

ب)نعني لغت( 1نهره)
 -1كّرةاغَ

 -2ظصگصىی – اظتاب ةازی

 -3ةعحَ ُا

 -4ظو – زُص – ُص چیض جهذ

پ)خود آزنايي و درك نطلب( 7نهره)
-1دو جً ىصد پارظا ةصای ٌجات جان ُيگٍان دظث ةَ آػپضی زدٌس و ةسیً جصجیب روزاٌَ یکی از دو جٍی را کَ ةصای ةیصون کصدن ىغض
ظصػان ىی آوردٌس  ،از ىصگ ٌجات ةزؼٍس و در غّض ىغض گّظفٍس ةا ىغض دیگصی دراىیضٌس)0/5(.
 -2روح ٌیایغ و جّجَّ ةَ خق  ،در جار و پّد آن جِفحَ اظث) 0/5 ( .
 -3ةایس ظزحی ُای راه غؼق را جديّم ٌيّد و ؾتّر و ػکیتا ةّد)0/5( .
 -4یاد ٌکصدن از ػیصیً )0/25(.
 -5ىضاف انیَ ()0/25
 -6غؼق یا اکعیص غؼق ()0/25
-1 -7خصص و ظيع داػحً  -2غهّث گٍاه کصدن آىادگی ػصایط اظث)0/5( .
 -8فک اضافَ ()0/25
-9كعصات ةاران () 0/25
 -10انف) زرو ُای ةسن ػِسا ( )0/25ب) از ىصگ ٌحصظیسن ()0/5
 -11کٍایَ از ةصچعب زدن یا ىدکّم و ىحِّو کصدن ()0/5
 -12ةسخاالن :کعاٌی کَ ظیص و ظهّك آن ُا ةَ ظّی خق کٍس ُعحٍس.
صفحه …1… :از ……2

رّػداالن :رُصوان واكػی راه خق ()0/5
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ةصگ

 -14ازنی ةّدن غؼق ( )0/5

 -13ظص ()0/25
 -15ؾّت یا ػتَ جيهَ ()0/25

 -16ظِمٍ ىيحٍع ()0/25

 -17خضصت اةصاُیو (ع) ()0/25

ٌ -18فی ظاُصةیٍی ()0/25

پ ) تاريخ ادةیات و درآند ( 2نهره )
 -1داظحاٌی ()0/25

 -2انف) ٌادرظث ب) درظث ()0/5

 -3کؼف انيدجّب ()0/25

 -4پصویً اغحؿاىی ()0/25

 -5ت) جشکصة االونیا ()0/25

 -6اظصارانحّّخیس فی ىلاىات ػیذ اةی ظػیس ()0/25

ٌ -7ظاىی گٍجّی ()0/25

ث)آرايه وا و نکات ةالغي ( 2نهره )
-1تشبيهي – استعاری ()0/5

َ- -2م در آوردم ()0/25

 -3جانم را فذایش مي کنم)0/5( .

 -4درد اشتياق من ()0/25

 -5تشخيص ( )0/25

 -6گيهان خذیو ( )0/25

ج)حفظ شعر(2نهره)
 -1فِو – ػتَ ()0/5
 -2ىِهث دیسار – کار غيص ()0/5
 -3ػتٍو-غیّّق ( )0/5
-4دوظث – ؾاخب رتص ()0/5
موفق باشيذ .کاکاونذ.
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