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با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

جمهوری اسالمی ایران

ػ صٌذلی (ػ داٍطلت):

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

محل مهر یا امضاء مدیر

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

سئوال

ًبم ٍاحذ آهَسؽی :دثیزعتبى عزای داًؼ ًَثت اهتحبًی :دٍم

عبػت اهتحبى 8 :صجح

ًبم ٍ ًبمخبًَادگی:

ًبم پذر:

رؽتِ :دّن ریبضی ٍ تجزثی

ٍلت اهتحبى 55 :دلیمِ

عئَال اهتحبى درط :فبرعی

ًبم دثیز :خبًن رٍحبًیًضاد

عبل تحصیلی65 - 69 :

تبریخ اهتحبى69/03/08 :

ثبرم

قلمرو زبانی
 .1ةصای ُص واژه یک ىحصادف و یک ُو راٌّاده ةٍّیعیس.
ثزي

ٍاصُ تؼذاد ثزي عئَال:
هتزادف

ّن خبًَادُ

طبلغ

.......................

..........................

تىلّف

.......................

..........................

1

 .2ىحضاد واژگان زیص را ةٍّیعیس.
ىُلتم ≠ ..............................

0/5

فِصاق ≠ ..............................

 .3اىالی ؾدیح ُص واژه را از دارم کياٌک اٌحزاب کٍیس.
-

در داظحان یّظف ُو (نئیيی – نػیيی) ةّد ُو کصیيی.

-

داٌغ آىّزان از ىػهّو رّد (ظپاظگشاری – ظپاس گضاری) کصدٌس.

-

ػصّ ةَ ظتب (رُتخ – رُتؽ ) ظیٍث آن را ٌپشیصفث.

1/5

 .4در ُصغتارت واژگان دو جهفظی را ىػیًّ کٍیس.
انف – ُص کَ ةحّاٌس زةان را ٌگَ دارد ،از آجغ دوزخ در اىان اظث.
ب – ای ىِصةان جصیً ةَ جّ پٍاه آورده ام.
ج  -ایً ػِص یادگار اجساد ىً اظث.
د -دیً اظالم ،دی ٍی ُيَ زىاٌی و جاودان اظث.

..............................
..............................
..............................
..............................

1

 .5در جيهَ زیص ٌلغ دظحّری واژگان ىؼزّؽ ػسه را ةٍّیعیس.
« ًبتبًبئیل ،ةا جّ از اًتظبر ظزً رّاُو گفث».

« گفتن وِ ثَی سلفت گوزاُ ػبلون وزد».

ُ .6عحَ گصوه اظيی زیص را ىؼزّؽ کٍیس.

0/25

«ایي عزسهیي دٍعت داؽتٌی هي»
 .7ىؼزّؽ کٍیس جيهَ زیص ظاده یا ؽیص ظاده ىی ةاػس؟


.8

0/25

وكحی کَ او را دیسم ٌگاُو را از چؼياٌغ دزدیسم.

در ىّرد کارةصد کهيَ «را» در ةیث زیص جّضیح دُیس.
« ّذیِ ّب هیداد ّز درٍیؼ را * تب ثیبثذ ًطك هزؽ خَیؼ را »

.9

1

0/5

از ىیان جصکیب ُای زیص ،جصکیب وؾفی و اضافی را ىػیًّ کٍیس.
عتبرُ ؿزٍة................................ :

0/5

هتٌی ًیلگَى................................ :

 .01در عثارت زیر یک ٍاشُ هطتق ٍ یک ٍاشُ هرکة تیاتیذ.
«در زیر آى آتص ضذیذ ،تَلذٍزرچی ِ جْاد خاکریس هی زًذ».

هؾتك................................ :

صفحه …1… :از … …3پبسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود ،نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد.

هزوت ............................... :

0/5

پبسخنبمه سفیذ داده شود .

رشته :دهم ریاضی و تجربی

دنببله سئوال امتحبن درس :فارسی

تبریخ امتحبن69/80/80 :

قلمرو ادبی
 .11از ةیث زیص یک جٍاس ٌاكؽ و یک جٍاس جام ةیاةیس و ةٍّیعیس.
« کارِ پاکان را كیاس از رّد ىگیص * گصچَ ةاػس در ٌِتِؼحً ػیص و ػیص »
جٌبط تبم................................. :

0/5

جٌبط ًبلص................................. :

 .12در ةیث زیص آرایَ جٍاظب را ىؼزّؽ کٍیس( .خسّاكم ةیً دو واژه)
«چّن ةگؼایو ز ظص ىّ ،ػِکًَ * ىاه ةتیٍس رخ رّد را ةَ ىً»
.................................

ةا

0/5

.................................

 .13ةا جّجَّ ةَ غتارت ةَ ظؤاالت پاظذ دُیس.
« چگًَِ ؽوؾیزی سّز آگیي /پیؾبًی ثلٌذِ تَ /ایي وتبة خذا را اس ّن هی گؾبیذ؟! »
انف .غتارت ةَ کسام واكػَ جاریزی گصیض ىی زٌس؟

0/5

ب .ایً گصیض جاریزی کسام آرایَ ادةی را ایجاد ٌيّده اظث؟
 .14اجضای ىّرد ٌظص جؼتیَ زیص را ةٍّیعیس.

0/5

« اس ثزٌّگی ٍ ػبجشی ثِ دیَاًگبى هبًٌذُ ثَدین».
ٍجِ ؽجِ..................................... :

هؾجِّ..................................... :

 .15آرایَ كعيث ُای ىػیًّ ػسه را ةٍّیعیس.
-

روظحایی کَ ةا صذرش از اٌعان ةّدن دفاع کصد.

...................................

-

ٌاىسش کؼحً چزاؽ دریؼ

...................................

0/5

 .16کٍایَ را در غتارت پیسا کٍیس و ىفِّم آن را ةٍّیعیس.
« ثز تیز جَرتبى س تحوّل عپز وٌین * تب عختی ووبى ؽوب ًیش ثگذرد»
وٌبیِ................................... :

0/5

هفَْم................................... :

 .17دو ةیث آؽازیً ػػص «دنیصان و ىصدان ایصان زىیً را» ةٍّیعیس.
.1

.................................................................... * ....................................................................

.2

..................................................................... * ....................................................................

2

قلمرو فکری
 .18ثب تَجِّ ثِ اثیبت ثِ پزعؼ ّب پبعخ دّیذ.
« چَ ثز سیي ثپیچیذ گزدآفزیــذ

یىی تیؾ تیش اس هیــبى ثزوؾیـــذ

ثشد ًیــشُ اٍ ثِ دٍ ًیــــن وزد

ًؾغت اس ثز اعت ٍ ثزخبعت گزد

ثذاًغت عْزاة وبٍ دختز اعت

عز ٍ هَی اٍ اس در افغــز اعت »

1/5

ة) وذام ػجبرت ثیبًگز عزػت تبختي هی ثبؽذ؟ . .........................................................................................................
ح) هزجغ ضویز «اٍ» در ثیت دٍم ویغــت؟ . ..............................................................................................................
ت) عْزاة گزدآفزیذ را ؽبیغتِ چِ چیشی هی داًذ؟ . ..................................................................................................
 .19هَلَی در ثیت سیز ،آدهی را اس چِ چیشی ثز حذر هی دارد؟
«چّن ةعی اةهیط آدم روی ُعث * پط ةَ ُص دظحی ٌؼایس داد دظث»
. ..........................................................................................................................................................................

صفحه …2… :از ……3

0/5

دنببله سئوال امتحبن درس :فارسی

تبریخ امتحبن69/80/80 :

رشته :دهم ریاضی و تجربی

ّ .20ز ػجبرت را ثِ هفَْم هٌبعجؼ ٍصل وٌیذ.
-

«ای اًمالة سهیي وِ ثب اًمالة آعوبى پیًَذ خَردُ ای» :

-

«ثزای هي خَاًذى ایٌىِ ؽي ّبی عبحل ًزم اعت ،ثظ ًیغت: ».

-

«ّز دٍ ًی خَردًذ اس یه آثخَر * ایي یىی خبلی ٍ آى پز اس ؽىز» :

الْی ٍ آعوبًی ثَدى اًمالة

-

«جش اس جبمِ تَحیذ ّزگش ًٌَؽن» :

توبیل ثِ تجــزثِ ؽخصی

یىتـــــب پـــزعــتـــی
اعتؼذاد ٍ ظزفیت هتفبٍت

2

 .21در ثیت «آهذ آٍرد پیؼ خیز فزاس * گفت گَّز ثِ گَّز آهذ ثبس» ،همصَد اس گَّز اٍّل ٍ دٍم چیغت؟
. .....................................................................................................................................................................

 .22هٌظَر اس جولِ «تب ثب خبن اًُظ ًگیزی راّی ثِ هزاتت لزة ًذاری ».چیغت؟
. .....................................................................................................................................................................

0/5

0/5

 .23ثِ چِ دالیلی ًَیغٌذُ «جوبل ٍ ووبل» هؼمتذ اعت وِ «هَثَل لزآى ،هَثَل آة رٍاى اعت»؟
. .....................................................................................................................................................................

0/5

 .24هؼٌی ٍ هفَْم ّز یه اس ػجبرات سیز را ثٌَیغیذ.
-

عْزاة خَلَف صذق ًیبوبى ٌّزٍر خَد ثَد.
. ............................................................................................................................

-

1/5

ّز وزوغی ثذٍى اجبسُ اس ثبم هیْي هب ثگذرد ،ثبیذ پزّبیؼ را ثِ تزثیت ؽذگبى ًغل هب ثبج دّذ.
. .......................................................................................................................................................................................

 .25الفّ .زوذام اس آثبر سیز در وذام ًَع ادثی لزار دارًذ؟
«خیز ٍ ؽز» اثز سّزا ویب (خبًلزی).................................... :
«هْز ٍ ٍفب» اثز حبفظ ؽیزاسی .................................... :
ة .ثِ دلخَاُ در هَرد ًَع ادثی یىی اسآثبر ثبال تَضیح دّیذ.
........................................................................................................................................................................................................................................

1

........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

جمع کل

موفق ببشیذ

صفحه …3… :از ……3
نمره ورقه (به عدد) :

به حروف:

نمره تجدیدنظر به عدد:

نام /نامخانوادگی دبیر:

تاریخ  /امضاء :

نام /نامخانوادگی دبیر:

به حروف:
تاریخ  /امضاء :

08

جمهوری اسالمی ایران

محل مهر یا امضاء مدیر

راهنمبی تصحیح

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

ویژه دبیران

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

راٌّوبی تصحیح درط :فبرعی

ًبم ٍاحذ آهَسؽی :دثیزعتبى ؿیزدٍلتی دختزاًِ عزای داًؼ

ًَثت اهتحبًی :دٍم

ًبم دثیز :خبًن رٍحبًیًضاد

رؽتِ :دّن ریبضی ٍ تجزثی

عبل تحصیلی65 - 69 :

ظانع

1

تؼذاد ثزي راٌّوبی تصحیح 1 :ثزي

ةزث و اكتال

ظهػث ،ظهّع ،ظهیػَ

عئَال:رّد ٌِادن
جکهّف تؼذاد ثزيرٌج ةص

ثزي

2
3
4
5
6

فِصاق ≠ وِؾال
ىُلتم ≠ ىُفهط
 رُتخ ظپاظگضاری نئیيید :جاودان
ج :یادگار
ب :ىِصةان
انف :ةحّاٌس
اٌحظار :ىحيّو
اٌحزابىٍادا/
انیَُص واژه را از دارم کياٌکٌاجاٌائیم:
ىضاف
ٌِاد /ت:
کٍیس1/5.
ؾدیح
اىالی
ةّی.2 :
ظصزىیً

7

ؽیص ظاده  -در داظحان یّظف ُو (نئیيی – نػیيی) ةّد ُو کصیيی.
را در ىؿصاع دومٌ :ؼاٌَ ىفػّل
را در ىؿصاع اول  :خصف اضافَ
کصدٌس.
ىحٍی– ظپاس
آىّزان از ىػهّو رّد (ظپاظگشاری
گضاری) وؾفی
ٌیهگّن :جصکیب
داٌغاضافی
ؽصوب :جصکیب
ظحاره

10

ىصکب  :راکصیض
ىؼحق :ةّنسوزرچی
 ػصّ ةَ ظتب (رُتخ – رُتؽ ) ظیٍث آن را ٌپشیصفث.جٍاس ٌاكؽ :گص و در
جٍاس جام :ػیص و ػیص

12
13

ىّ ةا رُخ
ظص ةا
 .3در ُصغتارت واژگان دو جهفظی را ىػیًّ کٍیس1.
ب .آرایَ ادةی جهيیح
انف .ةَ واكػَ ػِادت خضصت غهی ع
غاجضی
ػتَ:
خشوف– ُص کَ ةحّاٌس وجَ
دوزخ در اىان اظث.
دیّاٌگیاز وآجغ
ٌگَ دارد،
زةان را
ىؼتَّ :ىا انف

8
9
11

14
15
16
17
18
19

20

21
22
23
24

 روظحایی کَ ةا ؾسرش از اٌعان ةّدن دفاع کصد.چصاغ
دریؼ جصیً ةَ جّ پٍاه آورده ام.
ىِصةان
کؼحً ای
ٌ -اىسش ب –

عبػت اهتحبى 8 :صجح
تبریخ اهتحبى69/03/08 :

1

ىکهّف ،جکهیف

0/5
1/5
1
1
0/25
0/25

نئیيی

0/5
ظپاظگضاری

0/5
0/5

رُتخ

0/5
0/5
0/5
0/5

ةحّاٌس
ایِام .1 :اىام ىّظی ؾسر  .2ظیٍَ
اظحػاره ىؿصخَ از چؼو ىِصةان

ىفِّم :کٍایَ از جديّم و دفاع از رّد
کٍایَ.1:ظپص کصدن
یادگار*اجساد
آزهَىػِص
ٌّگاهِ -ایً
 .0چَ ج
اظث .پُر آٍازُ ضذ
ىً ایراى،
دگرتارُ
تازُ ضذ

.2ظزث ةّدن کيان

0/5
0/5

کٍایَ از كسرجيٍس ةّدن

یادگار
پـاک * ٍزیي خاک جاى پرٍر تاتٌاک
 .2از ایي خطِّ ًغس پذرام
ت) جاج و جزث پادػاُی
پ) ظِصاب
ب) ٌؼعث از ةص اظب و ةصراظث گَصد
اظث.
جاودان
درواكعُيَ
اظالم،و دیٍی
ُای دیً
(اٌعان د-
جاودانجيام اٌعانُا اغحياد و ةا ُصکط دوظحی ٌيّد.
ىاٌٍس) در جاىػَ زیاد ُعحٍس؛ ٌيیجّان ةَ
اٌعان ىی
زىاٌی وکَ ةَ
ػیعانُایی
ػیعانؾفث

چّن

 :انِی و آظياٌی ةّدن اٌلالب
«ای اٌلالب زىیً کَ ةا اٌلالب آظيان پیٌّس رّرده ای»
 :جيایم ةَ ججصةَ و آزىّدن
«ةصای ىً رّاٌسن ایٍکَ ػً ُای ظاخم ٌصم اظث ،ةط ٌیعث».
 .4در جيهَ زیص ٌلغ دظحّری واژگان ىؼزّؽ ػسه را ةٍّیعیس1.
 :اظحػساد دروٌی ىحفاوت
«ُص دو ٌی رّردٌس از یک آةزّر * ایً یکی رانی و آن پص از ػکص»
 :یکحا پصظحی در ُص ػصایط
«جض از جامِ جّخیس ُصگض ٌٍّػو» :
ةّیٌِ :اد /ت :ىضاف انیَ
« گفحو کَ ةّی زنفث گيصاه غانيو کصد».
گَّر دٍم :خیر (ضخصیت اٍّل داستاى)
گَّر اٍّل :جَاّر ٍ سٌگ قیوتی
ٌاجاٌائیم :ىٍادا /اٌحظار :ىحيّو
« ٌاجاٌائیم ،ةا جّ از اٌحظار ظزً رّاُو گفث».
تا فرٍتي ٍ خاکسار ًطَی ًوی تَاًی تِ درجِ قرب الْی ترسی.

الف« .خیر ٍ ضر» :داستاًی

0/5

1

0/5
0/5
0/5

تِ دلیل ایٌکِ طْارت ٍ حیات تخطی ٍیصگی هطترک قرآى ٍ آب است .آب ترای تي ّا ٍ قرآى ترای جاى ّا ٍ رٍح
ُ .5عحَ گصوه اظيی زیص را ىؼزّؽ کٍیس0/25.
 سْراب سپْری جاًطیي راستیي اساتیذ ٌّرهٌذش تَد.ظصزىیً
«ایً ظصزىیً دوظث داػحٍی ىً»
ّر هتجاٍزی تذٍى اجازُ تِ حرین سرزهیي ٍارد ضَد تایذ تاٍاى ٍ جریوِ سٌگیٌی تِ اًساى ّای ترتیت ضذُ ًسل ها تپردازد.
«هْر ٍ ٍفا» :غٌایی

2
1/5

1/5

ب .تا تَجِّ تِ ًظر هصحّح هحترم

ةاػس؟ /25
ظاده ىی
کِ یا ؽیص
ظاده
جيهَ زیص
غٌاییّ،ؽ
ادتیات ىؼز
* .6
ضخصی 0،حاالت عاضقاًِ ٍ اهیذ ٍ آرزٍیی را تیاى هی کٌذ .در ادتیات فارسی هَضَع
عَاطف
احساسات،
ّستٌذ
کٍیس هتًَی
اضعار ٍ
25

ّای غٌایی تا هفاّیوی ّوچَى عطق ٍ عرفاى ٍ هرثیِ ٍ هٌاجات ٍ گالیِ ٍ ضکایت هعوَال در قالة ّای ضعری غسل ،هثٌَی ٍ ،رتاعی ًیس در قالة
ؽیص ظاده
 وكحی کَ او را دیسم ٌگاُو را از چؼياٌغ دزدیسم.
ًثر ًَضتِ هی ضَد.

1

*ادتیات داستاًی ّوِ آثار رٍایی را در تر هی گیرد.یعٌی ّر اثر رٍایتی خلّاقاًِ در قلورٍ ادتیات داستاًی جای هی گیرد .ادتیات داستاًی ضاهل قصِّ،
داستاى ،داستاى کَتاُ ٍ رهاى است.
 .7در ىّرد کارةصد کهيَ «را» در ةیث زیص جّضیح دُیس0/5.
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ىّفق ةاػیس

« ُسیَ ُا ىی داد ُص درویغ را * جا ةیاةس ٌعق ىصغ رّیغ را »

جيع کم
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