
 

 

 

 

 

 
 

 
 نمره 20جمع بارم : 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 حکایت نگاری 

 سپس آن را به زبان ساده بازنویسی کنید:  حکایت زیر را بخوانید

را از حکما شنیدم که میگفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر آنکس که چون دیگری در سخن باشد یکی 

 همچنان ناتمام گفته، سخن آغاز کند 

 سخن را سر است ای خردمند و بن / میاور سخن در میان سخن 

 خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش / نگوید سخن تا نبیند خموش

3 

2 

 مثل نویسی

 سطر( آن را گسترش دهید  8یکی از مثل های زیر را انتخاب کنید و در چند سطر )حداکثر 

  هر که بامش بیش برفش بیشتر الف( 

 ب( باد آورده را باد می برد 

3 

3 

 شعر گردانی 

 شعر زیر را بخوانید و درک و دریافت خود را در چند سطر بنویسید : 

 ایم، جنگلیم، تن به صندلی شدن نمیدهیمایستاده ام ، ایستاده ای، ایستاده 

3 

4 
 این مثل را بدون توجه به آنچه که در اصل ضرب المثل هست تکمیل کنید: 

 قطره قطره جمع گردد ...
1 

5 

 انشا نویسی

 یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و متنی درباره آن بنویسید : 

 از درخت استبرگ که در افتادن الف( توصیف جهان از دیدگاه یک 

 پرنده ای که در چهارراه بر روی درختی النه داردب( توصیف جهان از دیدگاه 

10 

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

 دهم ریاضی/تجربی مقطع و رشته:

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

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1399 -1400سال تحصيلی  دوم نوبتترم  پایانآزمون 

 نگارش دهمنام درس:
 مصطفی اسالمی نام دبیر:

 03/1399 / 03 امتحان:  تاریخ

 عصر /صبح 09:  00  ساعت امتحان:
 دقیقه 90مدت امتحان : 


