
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

  ومره(2بازشىاسی) الف(

 ادبی(را در ّزیک اس هتي ّای سیز تعییي کزدُ،دالیل آى را بٌَیسیذ.-ًثز)سباًیًَع  1

قارقار کالغ ّاست. در غزبت بلبل ٍ بْار، قارقار کالغ در باغ حکَهت هی ، سهستاى است. هَسیقی سهستاى ، بْار کالغ ّا »-1-1

 «یزٍى ًیست کِ خْاى درٍى ًیش چٌیي است.کٌذ. تٌاقض بزف ٍ کالغ در سهستاى بِ ٍحذت هی رسذ! ایي تٌْا قصِ دًیای ب

هی رسٌذ. دریاّا دریاّا ، آب ّای گستزدُ در سطح سهیي ّستٌذ. هَج ّای دریا بِ ٍیژُ در ٌّگام ٍسش باد بِ چٌذ هتز »-1-2

 «،هٌابع غذایی ٍ بشرگتزیي پطتَاًِ اقتصادی کطَرّا بِ ضوار هی آیٌذ.
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 خاطزُ قزار گزفتِ است؟چزا؟ در ًَضتِ سیزچِ چیشی اساس ضزٍع 2

. ّز رٍس بِ آى رٍسّا داًطگاُ تْزاى ایام پزالتْابی را هی گذراًذ؛ اعتصاب ّای پی در پی داًطدَیاى ، داًطگاُ را فلح کزدُ بَد»

، بِ بْاًِ ای کالس را تعطیل هی کزدین ٍ در بزابز در اصلی داًطگاُ ، رٍ در رٍی هزدهی کِ اس بیزٍى ها را تطَیق هی کزدًذ

 «ضعاردادى هی پزداختین...

5/0 

  ًوزُ(4ساسُ ّای ًَضتاری) ب(

 یکی اس ضزب الوثل ّای سیز را اًتخاب کزدُ ،آى را گستزش دّیذ. 3

 اس دل بزٍد ّز آى کِ اس دیذُ بزفت.-3-1

 بِ پایاى آهذ ایي دفتز ، حکایت ّوچٌاى باقی است.-3-2

1 

 خَد را اس آى بٌَیسیذ. ضعز سیز را بخَاًیذ ٍ بزداضت 4

 خذا آى هلتی را سزٍری داد        کِ تقذیزش بِ دست خَیص بٌَضت»

 «بذاى هلت سز ٍ کاری ًذارد        کِ دّقاًص بزای دیگزاى   کطت 

1 

 باسًَیسی کٌیذ.،  حکایت سیز را بِ سباى سادُ  5

.باری ایي تَاًگز گفت درٍیص را کِ چزا خذهت ًکٌی تا اس خَردیدٍ بزادر یکی خذهت سلطاى کزدی ٍ دیگزی بِ سٍر باسٍ ًاى »

هطقت کار کزدى بزّی؟گفت تَ چزا کار ًکٌی تا اس هذلت خذهت رّایی یابی؟ کِ خزدهٌذاى گفتِ اًذ ًاى خَد خَردى ًٍطستي 

 بِ کِ کوز ضوطیز سریي بِ خذهت بستي.

 هیزِ اس دست بز سیٌِ پیص ابِ دست آّي تفتِ کزدى خویز           ب                 
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 2از 1صفحه ی 

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

 دوازدهن کلیه رشته ها هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 دوره دوم رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399 -1400سال تحصیلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 3نگارش نام درس: 

 14/10/1399 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 110مدت امتحان : 



 نمره 20جمع بارم : 

 

 

  ومره(14تولید مته) پ(

 دربارُ آى بٌَیسیذ. ادبی یکی اس هَضَعات سیز را اًتخاب کزدُ، قطعِ ای 6

 یکی از بهتریه خاطرات خود-6-1

 آزادی-6-2

 پرودگان،ووازودگان هستی-6-3

 دفتز سًذگی تک تکتاى،                                                                            

 پز اس ضادی ٍ ضَر پز ًَر، پز پاکی،                                                                            
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 2از 2صفحه ی 




