


 
 96-97 دوم نوبتامتحانات            موحد    دوره دوم متوسطه پسرانه دبیرستان                   تهران      5آموزش و پرورش منطقه     باسمه تعالی

 دهن کلیه رشته ها  پایه:          نام: 

 آقای خوشوقتنام دبیر:          نام خانوادگی:

 07/03/1397تاریخ:           کالس:

 1فارسی  :نام درس

 دقیقه 75زمان: 

 سواالت

 ًوزُ(8قلوزٍفکزی )

 ًوزُ(5عبارات ٍاشعارسیزبِ ًثزرٍاى باسگزداًی کٌیذ.)

 (25/0تبٌٙسْ ٕ٘بی جٛفزٚش ٘جبضی) -1

 (25/0سز ٚ رٚی اٚاسزرافسزاست ) -2

 (25/0ضٛخ اسذٛز ثبسوٙیٓ) -3

 (25/0ثبری تعبِی است)تبرید  ٔطیت  -4

 (5/0ٞزٌشویسوبیساٖ ثبذٛاست ذساٚ٘س ؼیت زاٖ ثزاثز ٘یبیس ) -5

 (5/0سٔب٘ٝ ٔزاپته تزي تٛوزز ) -6

 (5/0ای سزسٔیٙی وٝ/ اسذبوت ذٛضٝ ٞبی ٌٙسْ ٔی رٚیس /ٚپیبٔجزاٖ ثزٔی ذیش٘س.) -7

 (75/0ٚجبٖ ٘جزی)ٚای ثز جبٖ تٛ  وٝ ثس ٌٟزی                          جبٖ ثزی وززٜ ای  -8

 (75/0ٌفتٓ وٝ ثزذیبِت راٜ ٘ظزثجٙسْ                        ٌفتبوٝ ضجزٚاست اٚاسراٜ زیٍزآیس) -9

 (1جّٕٝ عبِٓ سیٗ سجت ٌٕزاٜ ضس                     وٓ  وسی  ساثساَ  حك  آٌبٜ  ضس) -10

 (5/0ذُ است؟)درکذام بیت آه«تُعشُهَي تَشاءُ ٍتُذلُ هَي تَشاءُ»(هفَْم آیِ ی 11

 تٛٔزاوطتی ٚذسای ٘ىطت                 ٔمجُ آٖ وشذسای ٌیزز پطت -1

 ٔٙٓ آٖ   تطٙٝ   ٌٟزثززٜ                   ثرت ٔٗ س٘سٜ ٚثرت تٛٔززٜ  -2

 (5/0چیست؟) هصزاع دٍم(دربیت سیزهفَْم 12

 ذٛیص٘جبضی ثس ایٕٗ ثٝ ثبسٚی ذٛیص                       ذٛرزٌبٚ٘بزاٖ سپّٟٛی 

 



 
 96-97 دوم نوبتامتحانات            موحد    دوره دوم متوسطه پسرانه دبیرستان                   تهران      5آموزش و پرورش منطقه     باسمه تعالی

 دهن کلیه رشته ها  پایه:          نام: 

 آقای خوشوقتنام دبیر:          نام خانوادگی:

 07/03/1397تاریخ:           کالس:

 1فارسی  :نام درس

 دقیقه 75زمان: 

 "یک هَرداضافی است" (1اًتخاب کٌیذ  ) (هفاّین هزبَط بِ ّزبیت را13

 «ؼزٚر ٚتىجز/ /ضىٜٛ ٚلسرت  /رفتبر٘طبٍ٘زٌٛٞزضرص  /سزثّٙسی زرعیٗ ضىست  /سٚزٌذری ؼٓ ٚضبزی »

 وٝ ٞٓ رسْ جستی ٞٓ افسٖٛ ٚرً٘                         ٘یبٔسسوبرتٛثززٚزٜ ً٘ٙ -1

 چٖٛ سزآٔس                   ٌفتب ذٕٛش حبفظ تبٚلت آٖ سزآیسٌفتٓ سٔبٖ عطزت زیسی وٝ  -2

 زِیزی وجب ٘بْ ٚاضىجٛس                                     ٕٞی  ثزذزٚضیس ثزسبٖ وٛس -3

 حبَ ٔتىّٓ اسوالٔص پیساست                                اسوٛسٜ ٕٞبٖ ثزٖٚ تزاٚز وٝ زراٚست -4

 (5/0چیست؟)«تٛذٙساٖ زرثٟبراستٌُ اسضٛق »(ٔفْٟٛ عجبرت 14

 
 (5/0(ٔفْٟٛ عجبرت ٔطرص ضسٜ را ثٙٛیسیس؟)15

 .اگز جاى ها ارسشی داشتِ باشذ بِ خاطز ایي است کِ سخت تز اس جاى ّای دیگز سَختِ است اعٕبَ ٔب، ٔب را ٔی سٛسا٘ٙس.

 

 

 

 ًوزُ(7قلوزٍسباًی)

 (5/1( ٔعٙی ٚاصٌبٖ ٔطرص ضسٜ راثٙٛیسیس.)16

 ص ًِٙ ثٛز وٕیتای سزثزٞٙٝ ٔی ٌذضت                                   ة(اسزرریبضی  جِٛمیاِف (

 ٔحٙت اسپی آٖ تبوٙسذزاة ثْٛٚسفبٞت ٟ٘بز                                         ت( ٚیٗ  عزثسٜآؼبس-ح(

 یّٝ ص ثزتٗ سبحُ ج(زازٜ تٙ                                         آثٙٛس ث( سٔیٗ آٞٙیٗ ضسسپٟز

 /(75زرٔتٗ سیز أالی ٚاصٌبٖ ٘بزرست رااصالح وٙیس.) -17

زروزأت ٚفزاق ثٝ پبرس رسیسیٓ .چٖٛ اسزررفتیٓ ، ٌزٔبثٝ ثبٖ ٚٞزوٝ زرآٖ جبثٛز٘س ثزچبی ذٛاستٙس ٚثبیستبز٘س زالن ٚؼیٓ 

 زرآٔس٘س ٚذسٔت وزز٘س.

 /(75٘بزرستی أالیی راثیبثیس ٚاصالح وٙیس)-18

 ؼٙبی ذبِك  -ِئیٕی ٚپستی –اضجبح ٕٚٞب٘ٙساٖ  –ذجج تیٙت  –فزؼت ٚٔحٙت  - یبَ ٚؼبرة 

 



 
 96-97 دوم نوبتامتحانات            موحد    دوره دوم متوسطه پسرانه دبیرستان                   تهران      5آموزش و پرورش منطقه     باسمه تعالی

 دهن کلیه رشته ها  پایه:          نام: 

 آقای خوشوقتنام دبیر:          نام خانوادگی:

 07/03/1397تاریخ:           کالس:

 1فارسی  :نام درس

 دقیقه 75زمان: 

 (1٘مص زستٛری وّٕبت ٔطرص ضسٜ راثٙٛیسیس)-19

  تیػ  ٘بٔیسْ                                              ة(زرچزاغ زٚچطٓ اٚسز جٙٛة اِف( تٛرا

 ثٛز٘س ثز٘ب ٚپیز              پزاسزرز ٚٞجیز                    ٌززآفزیسح( سآسار 

 پبسد زٞیس. ثبتٛجٝ ثٝ ضعز ثٝ پزسطٟبی سیز -20

 ٕ٘ب٘سٜ ثٛز؟ ِزساٖآیبتبرید ثززرسزای ذٛزثٝ تحیزذطه ٚ تزاٚیس/ وٛزوب٘ٝاسآٖ زٞبٖ وٝ ٞزای ضیزٔی ذزٚضیس/وّٕبت 

 (5/0یه تزویت اضبفی پیساوٙیس.) اِف( یه تزویت ٚصفی ٚ

 (5/0رااس٘ظز)سبزٜ،ٚ٘سی ٚ...( ثٙٛیسیس.)ة(سبذتٕبٖ ٚاصٌبٖ ٔطرص ضسٜ 

 (5/0(جٟص ضٕیزراثیبثیسٚآٖ رازرجبی ذٛز لزار زٞیس.)21

 سثس وٝ ٞزسزٔٛیٓ ٞٛای ٟٔزتٛزارز               ٕ٘ی ثُزْ ستٌٛزسزثُزی ثٝ ذٙجزویٙٓ

 (5/0راثٙٛیسیس.)«وزأت ٚثرطص»ٚ« ٌُ ٌّٚستبٖ»رٚاثط ٔعٙبیی ثیٗ وّٕبت  -22

 (5/0زرثیت سیز)ٞززٚٔصزاع(ٔطرص وٙیس.)«را»وّٕٝ٘ٛع وبرثززٚ٘مص -23

 را تب ثیبثس ٘طك ٔزغ ذٛیص                    راٞسیٝ ٞب ٔی زاز ٞززرٚیص 

 (5/0رأطرص وٙیس.) جّٕٝ سبزٜ ٚؼیزسبزٜاسثیٗ جٕالت زازٜ ضسٜ -24

 ٘یست ،تٙٛٔٝ است.اِف( وٓ وٓ ثٝ تبثّٛی رإٞٙبی آثبزاٖ ٘شزیه ٔی ضسیٓ                 ة( ایٙجبوٝ وزثال

 

 

 ًوزُ(5قلوزٍادبی )

 (5/1آرایٝ لسٕت ٞبی ٔطرص ضسٜ راثٙٛیسیس)-25

 ضس سیز ٔیػ آفتبة ٘عٕتٓاِف(ریص ثزٔی وٙسٚٔیٍفت ای زریػ                        

 



 
 96-97 دوم نوبتامتحانات            موحد    دوره دوم متوسطه پسرانه دبیرستان                   تهران      5آموزش و پرورش منطقه     باسمه تعالی

 دهن کلیه رشته ها  پایه:          نام: 

 آقای خوشوقتنام دبیر:          نام خانوادگی:

 07/03/1397تاریخ:           کالس:

 1فارسی  :نام درس

 دقیقه 75زمان: 

 راپزاستبة وزز عٙبٖ ٚسٙبٖة(سز ٘یشٜ راسٛی سٟزاة وزز                                 

 سِفت ٌٕزاٜ عبِٕٓ وزز                      ٌفتباٌزثسا٘ی ٞٓ اٚت رٞجزآیس ثٛیح(ٌفتٓ وٝ 

 (1ثزرسی وٙیس.) آرایٝ ٞب اس٘ظز را ثیت ٞبی سیز-26

 اِف(ذزٚش سٛاراٖ ٚاسجبٖ سزضت                   سثٟزاْ ٚویٛاٖ ٕٞی ثزٌذضت)زٚٔٛرز(

 ضسٚآٖ ٘مص ثٝ زیٛارثٕب٘س)زٚٔٛرز( ة(٘مص وززْ رخ سیجبی تٛرذب٘ٝ زَ                  ذب٘ٝ ٚیزاٖ

 (  5/0٘ٛیسٙسٌبٖ آحبرزازٜ ضسٜ راثٙٛیسیس)-27

 اِف(اذالق ٔحسٙی        

 ة(سیبست ٘بٔٝ

 (2اثیبت سیزراوبُٔ وٙیس)-28

 اِف(تبعٟستٛزرثستٓ،.........................                                 ........................٘مض ٕٞٝ پیٕبٖ ٞب

 ة(.............................................                                       سزٞبی لسسیبٖ ٕٞٝ ثزسا٘ٛی ؼٓ است

 ح(  اس ایٗ ذطٝ  ٘ؽش  پسراْ  پبن                                      ...........................................

 س..........ضٕبست                                     ..........،آفزیٗ ٌٛی ............ضٕبستت(.........زرضٍفتی 

 

 

 

 

 

 

 هَفق ٍ پیزٍس باشیذ 20
 



 باسمه تعالی

 79خزداد  -دبیزستاى هَحذ–پاسخٌاهِ فارسی دّن 

 ًوزُ(8قلوزٍفکزی )

 ًوزُ(5)عبارات ٍاشعارسیزبِ ًثزرٍاى باسگزداًی کٌیذ.(*

 /(25)ضیبوبض ٘جبش/ ظبٞطاعٕبِت زضست ٚثبطٗ ٘بزضست ٘جبضس -1

 /(25) ظبٞطاٚضبیستٝ ضبٞی است -2

 /(25)چطن ٚآِٛزٌی ضااظثسٖ ذٛزپبن وٙیٓ -3

 /(25)است ذٛاست ٚاضازٜ ذساٚ٘ستبضید   -4

 /(5) ثطاثطی ٕ٘ی وٙسثبذٛاست ذساٚ٘س ؼیت زاٖ  سحطٔىبضاٖٞطٌع -5

 /(5) ظٔب٘ٝ ٚاجُ ٔطاٚسیّٝ ٔطي تٛوطز -6

 /(5.)ای سطظٔیٙی وٝ ذبن تٛحبصّریعاست ٚسطظٔیٗ ٔمسسی ٞستی -7

 /(75)ثطی ثٝ حبَ تٛ وٝ ثسجٙس ٚثسشاتی جبٖ ٔطزْ ضأیٍیطی ٚذٛزت جب٘ٓ سبِٓ ٕ٘یٚای  -8

 /(75)وٝ ثطـىطٚذیبِٓ اجبظٜ ٚضٚزذیبَ تٛضأی زٞٓ ٌفت اٚ ضجٍطزٚعیبضاست ٚاظضاٟٞبی زیٍطٚاضز ٔی ضٛزٌفتٓ  -9

 (1)ٕٞٝ ٔطزْ ز٘یب ثٝ ذبطط ٔمبیسٝ ظبٞطی ٌٕطاٜ ضس٘س ٚوٕتطوسی ٔطزاٖ وبُٔ ٚاِٚیب ذساضأیطٙبسس  -10

 /(5ام بیت آهذُ است؟)ذدرک«شاءُي تَهَ ذلٍُتُ شاءُي تَهَعشُتُ»(هفَْم آیِ ی 11

 ثیت اَٚ صحیح است

 /(5چیست؟) هصزاع دٍم(دربیت سیزهفَْم 11

 ٔثُ ٔطي ضٚثبٜ ثربططزٔصسٗ یب ٘مطٝ لٛتی آسیت ثجیٙسا٘سبٖ اظیه حُ

 یک هَرداضافی است .(1)ذ  رااًتخاب کٌیط بِ ّزبیت (هفاّین هزب11َ

 «//ضىٜٛ ٚلسضت  /ؼطٚض ٚتىجط/ضـتبض٘طبٍ٘طٌٛٞطضرص ظٚزٌصضی ؼٓ ٚضبزی /سطثّٙسی زضعیٗ ضىست »

 سزبلٌذی درعیي شکست()  وٝ ٞٓ ضظْ جستی ٞٓ اـسٖٛ ٚضً٘                         ٘یبٔسظوبضتٛثطزٚزٜ ً٘ٙ -1



 باسمه تعالی

 سٍدگذری شادی ٍغن()ٌفتٓ ظٔبٖ عططت زیسی وٝ چٖٛ سطآٔس                   ٌفتب ذٕٛش حبـظ تبٚلت آٖ سطآیس -2

 )قذرت ٍشکَُ(ثطسبٖ وٛس ٚاضىجٛس                                     ٕٞی  ثطذطٚضیس ٘بْ زِیطی وجب -3

 رفتارنشانگر گوهرشخص()حبَ ٔتىّٓ اظوالٔص پیساست                                اظوٛظٜ ٕٞبٖ ثطٖٚ تطاٚز وٝ زضاٚست -4

 آـطیٙص است) ٞطجٛاة ٘عزیه ثٝ ایٗ صحیح است(عطك ذساثبعث  /(5چیست؟)«ُ اظضٛق تٛذٙساٖ زضثٟبضاستٌ»ٔفْٟٛ عجبضت (14

 /(5(ثیت ظیطا٘سبٖ ضاثٝ چٝ چیعی تٛصیٝ ٔیىٙس؟)15

 اضظش جبٖ ثٝ سرتی وطیسٖ آٖ است.

 ًوزُ(9قلوزٍسباًی)

 (5/1)ٔعٙی ٚاغٌبٖ ٔطرص ضسٜ ضاثٙٛیسیس.( 16

  )است (ص وٕیت -12                                   )زضٚیص(ای  جِٛمی-11

 )جؽس( ثْٛ -14(                                     ضٛضٚؼٛؼب-)ـطیبز عطثسٜ-13

 آظاز(-)ضٞبیّٝ  -16      )زضذت ثبپٛست تیطٜ ٌٚطاٖ لیٕت(    آثٙٛس  -15

 /(75)أالی ٚاغٌبٖ ٘بزضست ضااصالح وٙیس.زضٔتٗ ظیط  -17

 ؼیٓ ٚثبیستبز٘س زالن ٚ ذٛاستٙس.چٖٛ اظزضضـتیٓ ، ٌطٔبثٝ ثبٖ ٚٞطوٝ زضآٖ جبثٛز٘س ثطچبی ثٝ پبضس ضسیسیٓ  ـطاقزضوطأت ٚ

 لیٓـطاغ                                                                                             ذبستٙس                                    

 زضآٔس٘س ٚذسٔت وطز٘س.

 /(75ی أالیی ضاثیبثیس ٚاصالح وٙیس)٘بزضست-18

 ؼٙبی ذبِك  -ِئیٕی ٚپستی –اضجبح ٕٚٞب٘ٙساٖ  –ذجث تیٙت  –ـطؼت ٚٔحٙت  -یبَ ٚؼبضة  

 اضجبٜ -ـطلت                        طیٙت               

 (1٘مص زستٛضی وّٕبت ٔطرص ضسٜ ضاثٙٛیسیس)-19

 (هفعَل) تیػ  ة(زضچطاغ زٚچطٓ اٚظز                                             (هسٌذ)  ٘بٔیسْ  جٙٛة اِؿ( تٛضا

           ()هسٌذثٛز٘س ثط٘ب ٚپیط    پطاظزضز                    (                 هضاف الیِ) ٚٞجیط ٌطزآـطیسح( ظآظاض 



 باسمه تعالی

 ثبتٛجٝ ثٝ ضعط ثٝ پطسطٟبی ظیطپبسد زٞیس. -20

 ٕ٘ب٘سٜ ثٛز؟ ِطظاٖتطاٚیس/آیبتبضید ثطزضسطای ذٛزثٝ تحیطذطه ٚ وٛزوب٘ٝاظآٖ زٞبٖ وٝ ٞطای ضیطٔی ذطٚضیس/وّٕبت 

 /(5اِؿ( یه تطویت ٚصفی ٚیه تطویت اضبـی پیساوٙیس.)

 تطویت ٚصفی : آٖ زٞبٖ/وّٕبت وٛزوب٘ٝ //

 تطویت اضبـی : ٞطای ضیط//زضسطا//سطای ذٛز//

   /(5ٜ ضااظ٘ظط)سبزٜ،ٚ٘سی ٚ...( ثٙٛیسیس.)ة(سبذتٕبٖ ٚاغٌبٖ ٔطرص ضس

 ٚ٘سی: وّٕبت  //وٛزوب٘ٝ//

 /(5(جٟص ضٕیطضاثیبثیسٚآٖ ضازضجبی ذٛز لطاض زٞیس.)21

 (سزم رابِ خٌجزکیي ببزی) سطثُطی ثٝ ذٙجطویٙٓظثس وٝ ٞطسطٔٛیٓ ٞٛای ٟٔطتٛزاضز               ٕ٘ی ثُطْ ظتٌٛط

 /(5ضاثٙٛیسیس.)«وطأت ٚثرطص»ٚ« ٌّٚستبٌُٖ »ضٚاثط ٔعٙبیی ثیٗ وّٕبت  -22

 ضاثطٝ تٙبست   //   ضاثطٝ تطازؾ                                     

 /(5ٔطرص وٙیس.))ٞطزٚٔصطاع(زضثیت ظیط«ضا»٘ٛع وبضثطزٚ٘مص وّٕٝ-23

    ;   حطؾ اضبـٝ ثٝ ٔعٙی ثٝ            ضاٞسیٝ ٞب ٔی زاز ٞطزضٚیص 

 ; ٘طب٘ٝ ٔفعِٛی        ضا تب ثیبثس ٘طك ٔطغ ذٛیص      

 /(5ضأطرص وٙیس.) جّٕٝ سبزٜ ٚؼیطسبزٜالت زازٜ ضسٜ اظثیٗ جٕ-24

   سبزٜ;     اِؿ( وٓ وٓ ثٝ تبثّٛی ضإٞٙبی آثبزاٖ ٘عزیه ٔی ضسیٓ   

 زٜ(;ٔطوت)ؼیطسب                       ة( ایٙجبوٝ وطثال٘یست ،تٙٛٔٝ است.            

 ًوزُ(5قلوزٍادبی )

 (5/1آضایٝ لسٕت ٞبی ٔطرص ضسٜ ضاثٙٛیسیس)-25

 ;تطجیٝ آـتبة ٘عٕتٓ   اِؿ(   



 باسمه تعالی

 ;جٙبس عٙبٖ ٚسٙبٖ    ة( 

 ; ایٟبْ ثٛیح(ٌفتٓ وٝ 

 (1ثیت ٞبی ظیطضااظ٘ظطآضایٝ ٞبثطضسی وٙیس.)-26

 ;تٙبست/اؼطاق/ثطٌصضت)زٚٔٛضز(ش سٛاضاٖ ٚاسجبٖ ظزضت                   ظثٟطاْ ٚویٛاٖ ٕٞی ذطٚاِؿ(

 ة(٘مص وطزْ ضخ ظیجبی تٛضذب٘ٝ زَ                  ذب٘ٝ ٚیطاٖ ضسٚآٖ ٘مص ثٝ زیٛاضثٕب٘س)زٚٔٛضز(

 /تىطاض;تطجیٝ/تٙبست/استعبضٜ

 /(   5٘ٛیسٙسٌبٖ آثبضزازٜ ضسٜ ضاثٙٛیسیس)-27

 )ذٛاجٝ ٘ظبْ ّٔه تٛسی(ة(سیبست ٘بٔٝ                          )حسیٗ ٚاعظ وبضفی(اِؿ(اذالق ٔحسٙی   

 (2اثیبت ظیطضاوبُٔ وٙیس) -28

 اِؿ(عٟسٕٞٝ ثطىستٓ   //ثعساظتٛضٚاثبضس

 وبضٛة زضتٕبٔی شضات عبِٓ است                     ة(ٌٛیبطّٛع ٔیىٙساظٔؽطة آـتبة

 ٚظیٗ ذبن جبٖ پطٚضتبثٙبناْ  پبن                      ح(  اظ ایٗ ذطٝ  ٘ؽع  پسض

 ت(ـّه//ععْ//ّٔه//ضظْ

 

 ذٛضٛلت-ٔٛـك ٚسطثّٙس ثبضیس

 

 

 




