جمهوری اسالمی ایران

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

محل مهر یا امضاء مدیر

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران
نام واحد موزشي دبيرستان سراي دانش نوبت امتحاني دوم

ش صندلي (ش داوطلب)

سئوال
سادت امتحان  8صبح

نام و نامخانوادگي

نام پدر

رشته اول دبيرستان

ووت امتحان  80دويقه

سئوال امتحان درس زبان فارسي1

خانمها موسوي و وليان

نام دبير

سال تحصيلي 93 - 94

تاريخ امتحان 94/03/ 18

بارم

الف) زبان شناسي ( 4نمره)

 .1كدام گزينه كامل كننده ي جملهي زير است؟
زندگي برگ
سئوال
تعداد برگ
نيمايوشيج صحبت كرد».
دربارهي
« به سبب ويژگي ……………… زبان ميتوان

الف) زايايي

ب) نابه جايي

پ) تك ساختي

ت) دو ساختي

0/52
0/52

 .5زبانشناسان از نشانههاي زباني به نام ……………… ياد ميكنند.
 .3در زبانشناسي «مطالعهي صداهاي زباان و وواداد تركياب نهاا باه منراور اي ااد سااختهااي واياي زباان» را چاه
ميگويند؟

0/52

 .4مهمترين ويژگي زبان انسان ……………… ن است.

0/52

 .2گويش «كارمندان و كاسبان» جزء كدام يك از انواع گويش است؟

0/52

 .6زبان دلمي و زبان ادبي را تعريف كنيد.
0/2
 .7كدام يك از موارد زير مربوط به «زبانشناسي جديد» و كدام يك مربوط به «زبانشناسي سنّتي» است؟ (توجّاه ياك ماورد
اضافي است).
الف) هدف از مطالعهي زبان اي اد ارتباط ميان اووام و مللي بود كه به زبانهاي مختلف سخن ميگفتند.

0/2

ب) هدف از مطالعهي زبان رفع مشكلِ وجود گونهها ،له هها و گويشهاي زباني است.
پ) هدف از مطالعهي زبان ،شناختن خود ن است.
 .8رابطهي معنايي هر گروه از واژگان زير را بنويسيد.
0/2

الف) لبنيّات و شير
ب) جنگ و صلح
 .9بررسي هر يك از گزينههاي زير مربوط به كدام بخش دستور زبان است؟
الف) بررسي و طبقهبندي گروه فعلي «نوشته شده است» .

0/2

ب) بررسي و طبقهبندي نشانهي «گل» يا «دان» در واژهي «گلدان»
 .10دبارت زير را كه حوزهي زبانشناسي تاريخي است ،به زبان امروز برگردانيد.
«از برهنگي و داجري به ديوانگان ماننده بوديم و سه ماه بود كه موي سر باز نكرده بوديم».

پاسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود ،نیاز به پاسخنامه سفید ندارد.
صفحه …1… :از ……4

پاسخنامه سفید داده شود .

0/72

رشته :اول دبيرستان

دنباله سئوال امتحان درس :زبان فارسي1

تاریخ امتحان:

44/33/11

93
ب) امال و بياموزيم ( 3نمره)
 .11در گزينههاي زير ،كاربرد كدام واژه درست است؟
الف) سفارشات

پ) شادره

ب) سوماً

ت) شخصاً

 .15شكل درست جملهي زير را بنويسيد.

0/52
0/52

«كتابي كه خريدي را خواندم»
 .13كداميك از واژگان زير به صورت مفرد به كار ميروند؟

0/2

«جواهر  ،اسرا  ،حقوق  ،اوالد)
 .14چرا كاربرد جملهي زير درست نيست؟

0/2

«هم نان از موضوع اطّالع داشتند هم ما»
 .12در گروه كلمات زير امالي برخي واژگان درست نيست؛ شكل درست نها را بنويسيد 6( .مورد)
«مقاصد و اغراض  -متعلّم و دردمند  -ووام و استحكام  -الغا و تفهايم  -دارو و تروّاي  -حارم فتااب  -تأسّاي و پياروي -
غريو شادي  -درك و حزم  -رئوس مطالب  -ستور مرتّب و منرّم  -شأن و منزلت  -طمأنينه و رامش  -فراق باال و ساايش -

1/2

مستهلك و نابود  -وزير انطبادات)
پ) نگارش ( 5نمره)
 .16در تبديل گفتار به نوشتار چه نكاتي را بايد ردايت كرد؟ (ذكر دو مورد كافي است).

 .17دبارت زير را نشانهگذاري كنيد.

0/2

لقمان را گفتند ادب از كه موختي
 .18به جاي واژگان زير ،برابرهاي امروزي بنويسيد.
الف) گفته مد

0/2

ب) از جاي بشد

0/2

 .19چرا خاطرات برخي نويسندگان ،پر ارزشترين ثار به جا مانده از نهاست؟ (ذكر دو مورد كافي است).
0/2
 .50متن زير ،ساده است؛ يك ويژگي ن را بنويسيد.
« به ميرزا اسماديل خان گفتم صادق خان را فردا صبح به منزل من بفرستيد كه با هم به مدرسه برويم .از فاردا صابح هار روز
صادق خان به منزل ما مي مد ،سواره يا پياده با هم به مدرسه ميرفتيم» .

 .51اساسيترين ويژگي نامهي خصوصي و دوستانه چيست؟ (ذكر دو مورد كافي است).

0/2

0/2

 .55با حذف مترادفات و جمالت معترضه ،دبارت زير را كوتاهتر كنيد.
«هر انساني بايد درك كند و بفهمد كه با خرمندان و داوالن مشورت و همانديشي كردن بسيار مهم است و اهميّت فراوان دارد».

صفحه …2… :از ……4

1

رشته :اول دبيرستان

دنباله سئوال امتحان درس :زبان فارسي1

تاریخ امتحان:

44/33/11

93
 .53با توجه به نكات نامه نگاري ،يك پيام تبريك به مناسبت «بزرگداشت روز معلّم» به دبير خود بنويسيد.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
1
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ت) دستور زبان ( 1نمره)
 .54در كدام گزينه ،واژهي مشخّص شده ويد است؟
الف) ديروز روز بسيار خوبي بود.

ب) مالوات ديروز او را هرگز فراموش نميكنم.

پ) ديروز به مالوات او رفتم.

ت) روز مالوات ،ديروز بود.

 .52هستهي گروه اسمي «همان دو دوست شادر خوبم» كدام واژه است؟
 .56در جملهي زير منادا را مشخّص كنيد.
«پروردگارا ،در دلهاي ما جز تخم محبّت خود مكار».
 .57اول شخص مفرد «خريدم» زمان «مضارع اخباري» بسازيد.
 .58در جملهي زير ،ضمير مشترك را به ضمير شخصي تبديل كنيد.
«اين كارها را خودشان به تنهايي ان ام داده بودند».
 .59فعل كدام جمله گذرا است؟
الف) احمد بر روي صندلي نشست.

ب) او به گذشتهي پر افتخار خود مينازد.

 .30در جملهي زير ،چرا واژهي «كدام» صفت پرسشي است؟
«كدام كتاب را بيشتر دوست داريد؟»
 .31فعل پوشيد را گذرا كنيد.

0/52

0/52
0/52
0/52
0/52
0/52
0/52
0/52

 .35نمودار پيكاني گروه اسمي مقابل را رسم كنيد « .اين دختر كوشا»
0/2
 .33نقش دستوري بخش مشخّص شده را در جملههاي زير بنويسيد.
الف) ن پسران باهوش ،روزي مهندس خواهند شد.

0/2

ب) ت ربههاي بسياري از سفر موختيم.
 .34اسمهاي زير را از نرر ساختمان بررسي كنيد( .ساده  ،مشتق  ،مركب)
الف) خنده

ب) واسم باد

0/2

 .32در دبارت زير ،ضمير و مرجع ن را مشخّص كنيد.
«پدر هر شب كه به خانه بر ميگردد ،از كارش صحبت ميكند».

0/2

 .36از ميان تركيبهاي زير ،كدام يك« مضاف و مضافاليه» و كدام يك «موصوف و صفت» است؟
الف) موي طاليي
ب) روز شنبه
صفحه …3… :از ……4

0/2

رشته :اول دبيرستان

دنباله سئوال امتحان درس :زبان فارسي1

تاریخ امتحان:

44/33/11

93
 .37در دبارت زير ،جملههاي هم پايه را مشخّص كنيد.
0/2

«الهي ،دبداهلل دمر بكاست امّا دذر نخواست».
 .38نوع صفتهاي بياني زير را بنويسيد.

0/2

الف) سن يده
ب) لرزان
 .39با توجّه به جملههاي زير ،يك ويد بي نشانه و يك ويد نشانهدار بيابيد و نوع هر يك را بنويسيد.
«ورار بود موضوع را كامالً شرح دهم تا دوستم بتواند تصميم بگيرد كه تابستان چه كار كند».

0/2

 .40در جملههاي زير ،نقش نماها را مشخّص كنيد و نام هر يك را بنويسيد.
«الهي ،تو دوست ميداري كه من تو را دوست دارم».

0/2

 .41كدام يك از ويدهاي مشخّص شده «متمّم ويدي» و كدام يك «ويد پيشوندي» است؟
«پيرمرد دور از هر ادايي به سادگي در ميان ما مي زيست .شبي كه ن اتّفاق افتاد ،ما به صداي در از خواب بيدار شديم».

0/2

 .45در دبارت زير ،نام وابستههاي پيشين و پسين مشخّص شده را بنويسيد.
«در بين ن چند مقالهي خوب توانستم دو مقالهي مهم را در بهترين روزنامهي كشور بخوانم»
موفق باشید

1
جمع کل

صفحه …4… :از ……4
نمره ورقه (به عدد) :

به حروف:

نمره تجدیدنظر به عدد:

به حروف:

نام /نامخانوادگی دبیر:

تاریخ  /امضاء :

نام /نامخانوادگی دبیر:

تاریخ  /امضاء :

پشت هر كوه بلند
سبزهزاريست پر از ياد خدا
و در آن باغ كسي ميخواند
كه ...
كه خدا هست ...
كه خدا هست دگر غصه چرا؟
آرزو دارم ...
آرزو دارم كه خورشيد رهايت نكند
و ...
و غم صدايت نكند

03

جمهوری اسالمی ایران

محل مهر یا امضاء مدیر

راهنمای تصحیح

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

ویژه دبیران

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

راهنماي تصحيح درس زبان فارسي

نام واحد موزشي دبيرستان غيردولتي دخترانه سراي دانش

سادت امتحان  8صبح

نوبت امتحاني دوم

نام دبير خانم وليان و خانم موسوي

تاريخ امتحان 94/03/18

رشته اول دبيرستان

سال تحصيلي 93 - 94

تعداد برگ راهنماي تصحيح  5برگ

پاسخ سواالت

رديف
الف) زبان شناسي ( 4نمره)

تعداد برگ سئوال

برگ

بارم
0/52

1

گزينهي ب) نابهجايي

5

تك واژ

0/52

3

وا شناسي

0/52

4

دو ساختي بودن

0/52

2

گويش اجتمادي

0/52

6

زبان دلمي صرفاً براي انتقال مستقيم مفاهيم دويق دلميبه كار ميرود اما زبان ادبي به فرينش ادبي اختصاص دارد.

0/2

7

الف) زبان شناسي سنّتي

پ) زبان شناسي جديد (همگاني  ،ساختگرا)

0/2

8

الف) لبنيّات و شير تضمّن

ب) جنگ و صلح تضاد

0/2

9

الف) بخش نحو

ب) بخش صرف

0/2

10

«از برهنگي و ناتواني شبيه ديوانهها بوديم و سه ماه بود كه موي سرمان را نتراشيده بوديم».

0/72

ب) امال و بياموزيم ( 3نمره)
11

گزينهي ت) شخصاً


0/52

15

«كتابي را كه خريدي خواندم»

0/52

13

«جواهر ،حقوق»

0/2

14

زيرا براي نهاد «ما» فعل بدون دليل حذف شده يا هر پاسخ صحيح ديگر

0/2

12

«متألّم و دردمند  ،القا و تفهيم ،هرم فتاب ،درك و هضم مطالب ،رئوس سطور ،مرتّب و منرّم  ،فراغ بال و سايش»

1/2

پ) نگارش( 5نمره)
16

كلمات را شكسته به كار نبريم ،مطالب زايد را حذف كنيم ،از تكرار بپرهيزيم ،اصل رسايي نوشته را ردايت كنيم (ذكار
دو مورد كافي است)

17

لقمان را گفتند ادب از كه موختي؟
ب) از جاي بشد دصباني شد

18

الف) گفته مد گفته شد

19

برگزيده و دست چين هستند ،تكرار در نها نيستند ،براي ديگران وابل فهم هستند ،حالت شخصي ندارند ،زبان نهاا
گرم و صميمي است ،شيرين و دبرت انگيز هستند(.ذكر دو مورد كافي است).

50

0/2
0/2
0/2
0/2

جمالت كوتاه ،ساده و روان هستند ،زبانش صميمي و نزديك به گفتار است ،كلمات و دبارتهاي دشوار و پر تكلّاف در
ن ديده نميشود ،دبارتها و كلمات زايد و به اصطالح حشو در ن ديده نميشود .مقصود نويسنده به خوبي فهمياده

0/2

ميشود(.ذكر دو مورد كافي است).

51

تقليدي نيستند ،لحن كالم در ن ها صميمي و خودماني است ،از هر گونه تكلف به دور هستند ،والبي نيستند(.ذكار دو
مورد كافي است).

55

هر انساني بايد درك كند (بفهمد) كه با خرمندان(داوالن) مشورت(هم انديشي) كردن بسيار مهم است (اهميت فراوان
دارد)

 53با توجه به نكات نامه نگاري ،نرر همكاران گرامي در اين زمينه صائب است.
صفحه …1… :از ……2

0/2
1
1

رديف

بارم

پاسخ سواالت

دستور زبان( 1نمره)
54

پ) ديروز به مالوات او رفتم.

0/52

52

هستهي گروه اسمي دوست

0/52

56

پروردگار

0/52

57

ميخرم

0/52

58

خودشان نها

0/52

59

ب)او به گذشتهي پر افتخار خود مينازد.

0/52

30

چون بعد از «كدام» اسم (كتاب) مده است.

0/52

31

پوشاند(پوشانيد)

0/52

35

« اين دختر كوشا»

0/2

33

الف) مهندس مسند

0/2

ب) ت ربههاي بسياري مفعول
34

الف) خنده مشتق

0/2

ب) واسم باد مركب
32

ضمير ش در واژهي «كارش»

36

الف) موي طاليي موصوف و صفت

0/2

مرجع ن پدر

0/2

ب) روز شنبه مضاف و مضاف اليه
37

« الهي ،دبداللّه دمر بكاست امّا دذر نخواست».

38

الف) سن يده مفعولي

0/2
0/2

ب) لرزان فادلي
39

كامالً نشانهدار ،كلمهي تنوين دار دربي

0/2

تابستان بينشانه ،اسم زمان مشترك با ويد
40

را نشانهي مفعول(معرفه بودن مفعول)

0/2

كه حرف ربط(پيوند وابستهساز)
41

به سادگي ويد پيشوندي

0/2

به صداي در متمّم ويدي
45

چند صفت مبهم
خوب صفت بياني ساده
1

بهترين صفت دالي
كشور مضافاليه

موفق باشید
صفحه …2… :از ……2

جمع کل

03

