
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 ّإ سٗز، پاسخ وَتاُ تذّ٘ذ. تِ پزسص 1

 چ٘ست؟« تاتزًاهِ»ًَٗسٌذٓ الف( ًام 

 رٍح٘ٔ پْلَاًٖ ٍ حواسٖ هزتَط تِ وذام سثه است؟ جب( رٍا

 پزداسد؟ ّا هٖ تِ تزرسٖ وذام آراِٗ« ت٘اى»ج( ػلن 

 د( جاهٖ وذام وتاتص را تِ تمل٘ذ اس گلستاى ًَضتِ است؟

2 

 ار اٍ را ًام تثزٗذ.ثهَالًا ضاػز چِ لزًٖ است؟ آ 2

 
1 

 آى در اضؼار ػزالٖ چگًَِ است؟ تفاٍت آى را تا سثه خزاساًٖ تٌَٗسذ.ٍضؼ٘ت هؼطَق ٍ تَص٘ف  3

 
1 

 ّا پاسخ دّ٘ذ. ضؼز سٗز را تخَاً٘ذ ٍ تِ پزسص 4

 «و٘ستٖ إ هؼتوذ؟» آى ٗىٖ آهذ در ٗارٕ تشد/ گفت ٗارش:

 تز چٌ٘ي خَاًٖ همام خام ً٘ست«/ تزٍ ٌّگام ً٘ست» گفتص:« هي»گفت: 

 پشد؟ وٖ ٍارّاًذ اس ًفاق؟خام را جش آتص ّجز ٍ فزاق/ وٖ 

 اس ضزر سالٖ در سفز/ در فزاق دٍست سَسٗذ رفت آى هسى٘ي ٍ

 پختِ ضذ آى سَختِ پس تاسگطت/ تاس گزد خأً اًثاس گطت

 حلمِ سد تز در تِ صذ تزس ٍ ادب/ تا تٌجْذ تٖ ادب لفظٖ س لة

 «تز در ّن تَٖٗ إ دلستاى»گفت«/ تز در و٘ست آى؟»تاًگ سد ٗارش وِ 

 ّإ ستاًٖ  آى را تٌَٗس٘ذ. سِ هَرد اس ٍٗژگٖالف( 

 ب( ٍٗژگٖ فىزٕ حاون تز آى چ٘ست؟

 ّإ ادتٖ ضؼز را تٌَٗس٘ذ. ج( سِ هَرد اس ٍٗژگٖ

4 

 2از 1صفحه ی 

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

 یازدهن انسانی هقطع و رشته:

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

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 2علوم  و فنون ادبینام درس: 

نام دبیر:

   ساعت امتحان:

 دقیقه90مدت امتحان : 



 

 

 نمره 20جمع بارم: 

 آى را هطخص وٌ٘ذ. ٍ ارواى ًَعدر ات٘ات سٗز تطثْ٘ات را ت٘ات٘ذ ٍ  5

 الف( دل گزفتار تالٕ ػطك تَست/ جاى ضْ٘ذ وزتالٕ ػطك تَست

 ب( گٌَٗذ رٍٕ سزخ تَ سؼذٕ وِ سرد وزد؟/ اوس٘ز ػطك تز هسن افتاد ٍ سر ضذم

 ج( اگز چَ هزؽ تٌالن تَ ّوچَ سزٍ تثالٖ/ ٍگز چَ اتز تگزٗن تَ ّوچَ غٌچِ تخٌذٕ

4 

 ّإ سٗز هجاس را پ٘ذا وٌ٘ذ ٍ تگَٗ٘ذ ّز ٗه ّز وذام هجاس اس چ٘ست؟ در سزٍدُ 6

 سزم/ ٍسٗي درخت ّوٖ هَ٘ٓ غن است تزمدار  الف( سپ٘ذ ضذ چَ درخت ضىَفِ

 ب( تزٍ إ گذإ هسى٘ي در خأً ػلٖ سى/ وِ ًگ٘ي پادضاّٖ دّذ اس وزم گذا را

 ج( چزا چَى اللِ خًَ٘ي دل ًثاضن / وِ تا ها ًزگس اٍ سز گزاى وزد

 د( سز آى ًذارد اهطة وِ تزآرد آفتاتٖ/ چِ خ٘الْا گذر وزد ٍ گذر ًىزد خَاتٖ

2 

 را در جذٍل سٗز لزار دّ٘ذ.« تضاػت ً٘اٍردم الّا اه٘ذ/ خذاٗا س ػفَم هىي ًااه٘ذ»ارواى ت٘ت  7

    

    
 

2 

 ًام ٍسى ّز ٗه اس ات٘ات سٗز را  تا تمط٘غ ّجاٖٗ تٌَٗس٘ذ.  8

 الف( ّز آى دل را وِ سَسٕ ً٘ست دل ً٘ست/ دل افسزدُ غ٘ز اس آب ٍ گل ً٘ست

 

 

 آٍرٕ چزخ ً٘لَفزٕ را ب( درخت تَ گز تار داًص تگ٘زد/ تِ سٗز

 

 

 ج( دال تا وٖ در اٗي سًذاى فزٗة اٗي ٍ آى تٌٖ٘/ ٗىٖ سٗي چاُ ظلواًٖ تزٍى ضَ تا جْاى تٌٖ٘

 

 

 د(  چطؤ خَرض٘ذ تَٖٗ ساِٗ گِ ت٘ذ هٌٖ/ چَى وِ سدٕ تز سز هي پست ٍ گذاسًذُ ضذم

 

 

4 

                                                                                    2از 2صفحه ی                                                                                  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف( ظْ٘زالذٗي تاتز           1

 ب( سثه خزاساًٖ          

 ج( تطثِ٘، استؼارُ، هجاس ، وٌاِٗ          

 تْارستاى د(

 ضاػز لزى ّفتن/ فْ٘وا فِ٘،  هجالس سثؼِ، هىات٘ة، دَٗاى ضوس، هٌَٕ هؼٌَٕ 2

اٗي همام اًذن اًذن هتؼالٖ در  سثه خزاساًٖ، هؼطَق ضاػز، سهٌٖ٘ ٍ دست ٗافتٌٖ است ٍلٖ در ضؼز ػزالٖ،  3

 ضَد. گزدد تا آًجا وِ گاُ تا هؼثَد ٗىٖ هٖ هٖ

 الف( ب تز سز فؼل/ جوالت وَتاُ/ وارتزد فؼل سَسٗذ/ وارتزد تٌجْذ 4

 ب( تزن هٌ٘ت ٍ فٌا در ٍجَد هؼطَق                

 استؼارُ اس آدم تٖ تجزتِ ٍ...ج( تضاد خام ٍ پختِ/ دلستاى استؼارُ اس هؼطَق/آتص ّجز اضافِ تطثْٖ٘/ خام 

 الف( تطثِ٘ فطزدُ)اضافِ تطثْٖ٘(: تالٕ ػطك ٍ وزتالٕ ػطك         هطثِ:ػطك/ هطثِ تِ: تال ٍ وزتال 5

 ب( تطثِ٘ فطزدُ)اضافِ تطثْٖ٘(: اوس٘ز ػطك       هطثِ: ػطك، اوس٘ز، هطثِ تِ / سر ضذم: هطثِ هي، هطثِ تِ سر

ثِ تِ: هزؽ ادات: چَ    ٍجِ: ًال٘ذى/ هطثِ: تَ   هطثِ تِ: سزٍ    ادات:چَ   ٍجِ: ج( تطثِ٘ گستزدُ: هطثِ: هي  هط

 تال٘ذى/ هطثِ: هي   هطثِ تِ: اتز   ادات:چَ    ٍجِ: گزٗستي / هطثِ: تَ   هطثِ تِ غٌچِ   ادات: چَ    ٍجِ: خٌذٗذى

 الف( سز هجاس اس هَ       6

 ًگ٘ي هجاس اس اًگطتز     ب(

 ج( ًزگس: هجاس تِ ػاللِ ضثاّت)استؼارُ( اس چطن    

 د(سز هجاس اس اًذٗطِ ٍ لصذ

7 
 ا    ه٘ذ د  هل  ال ى ٗا ٍر  ب ضا ػت

 ا   ه٘ذ ش   ٍم ًا   د  ر   حك چ  را  اس
 

 الف( هفاػ٘لي هفاػ٘لي فؼَلي 8

 ب( فؼَلي فؼَلي فؼَلي فؼَلي

 ج( هفاػ٘لي هفاػ٘لي هفاػ٘لي هفاػ٘لي

 هفتؼلي هفتؼلي هفتؼلي هفتؼليد( 

 

 

 

 

 

 

 امضاء:     نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 
 سال تحصيلی  اولسؤاالت پایاى ترم نوبت  کليد

 2علوم و فنوى ادبی.نام درس: 

نام دبير: 

 ساعت اهتحاى:

 دقیقه 90هدت اهتحاى:


