
رديف

االتؤس
مهرمحل 

بارم

1( 
  6نمره )          1عبارتهاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد.(هر عبارت

  1راستي كن كه به منزل نرسد كج رفتارادت بردندسعديا  را ست روان گوي سع  الف

  1دريغا كه شاگرد هشيار نيستمه كار ايام درس است و پنده  ب

پ
اگر كار به دست من استي ، يك ساعت از خدمتت نياسودمي اما تو مرا زير دست مخلوق كرده اي.

1  

  1    .پس در هر عملي نيكو سيرتي مي بايد  و داد   ت

  1حق اندر وي ز پيدايي است پنهانجهان ، جمله فروغ روي حق دان  ث

  1به انعام و لطف تو خو كرده ايمكريما ، به رزق تو پرورده ايم  ج

  2نمره)25/0واژگان زير  را ترجمه كنيد.  (هر مورد   2

دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار تنبيه آفرينش همه  الف   25/0  ........)........................(........     خداوند  دل است

  25/0  .......)........................(.........      ننمايد. خوضدر محاوراتي كه به حضور او در ميان دو كس رود ،   ب

  25/0  ........................................)(    ، پاسخ  داد . تعرض بيمار با  پ

  25/0  ........................................)(            عظيم  پيدا شد  قحطيدر بصره   ت

  25/0  ........)........................(........   جهان آمد منجي آماده امر و نهي و فرمان باش     هشدار كه  ث

  25/0  ........................................)(      مانده بود . مبهوت جمعيت مات و  ج

  25/0  ........................................)(    مي كرد  نزد او .تضرع براي خدا   چ

  نام و نام خانوادگي: ..........................
نهم  مقطع و رشته:

  نام پدر: ...........................................
  شماره داوطلب: ..............................

صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

ان ی ا وری اسال
ان اداره ی  رورش   وزش و  ل آ اداره ی 

ان   ه ۶  ان  رورش   وزش و  آ

تان ر یر د رادو د
ادبيات و زبان پارسينام درس: 

بانو فاطمه محمدينام دبير:
28/02/1398امتحان:  تاريخ

صبح   8ساعت امتحان:
دقيقه70      : مدت امتحان



  

  25/0  ........................................)(                                                    كردعزل اميري يكي از كاردانان خود را   ح

  4  ( به سواالت زبر پاسخ دهيد)درك متن؛  

3  
 درجمله زير چيست ؟             "دوست "منظور  از واژه 

  5/0  ....)....................................ديگر بيدار است (...........................................)،(.... دوست خفته است ، دوستاگر يك 

  1  چه پيامي دريافت  مي شود؟  "با بدان كم نشين كه صحبت بد     گرچه پاكي ، تو را پليد كند "دربيت    الف)

  ب

ط مفهوم نه مرد به عمل ، بزرگ و شريف گردد ، بلكه عمل ، به مرد بزرگ و شريف گردد. چيست؟( فق "مفهوم عبارت 
 بنويسيد.معنا الزم نيست)        

  

                                           

25/1  

  پ)
  منظور از قسمتهاي مشخص شده را بنويسيد.

  خوانند       تو ويني نامه خود ننگت آيو نامه ، مه خوانان   نا    فردا چو
.......)،(............................................)،(....................................)........................(...                                                                        

75/0  

4  

  آثار زير  از چه كساني است ؟  
  ) كيمياي سعادت   (..................)    1 

                                                                )كليساي نتردام پاريس    (....................)                                         2      
5/0  

  نمره 3  هيددسخ به پرسشهاي دانش هاي زباني و  ادبي  پا 5

  الف
 درستي و نادرستي عبارت زير ر ا تعيين كنيد.

ادرست    ......                        ن اشاره غير مستقيم  به شعر شاعر ديگر آيات و احاديث ، تلميح نام دارد .    درست.....              
5/0  

  )ب
  وضيح دهيد) واژه ي مشخص شده چه آرايه اي را در بر دارد ؟  (ت "را نمي ديدند  دستان تيغ آتش خيز  "در عبارت   

                       
5/0  

  پ)

  

                                                      در عبارت زير دو ركن اصلي تشابه را بيابيد   .                                                  
  5/0  .      وندمثل مومنان ، جمله چون يك تن است، چون يك اندام را رنجي رسد، همه  اندام ها آگاهي يابند و رنجور ش

  د)

  .  نقش دستوري  واژگان مشخص شده را بنويسيد

  هرگز نگردد جانم از دوست جداازتن واكره پوست                                        ماگر قصاب  

(.....................)            (.....................)  

     

5/0  

  ذ)

                                                          زمان و نوع افعال زير را بنويسيد.                                                              
      

  )                                الف) دارم مي خوانم (                                  )               ب) دويده است(  
5/0  



  
  

د د  وا ما   ید    ن با ط رد  و  ی  دا دل  آرام    .با یاد 

  
  
  

  

  ر)
                                                    اسامي زير را از نظر ساختمان بررسي كنيد                                                        

  )                       )             ب) هزارتوماني (                                     الف)دادستان(               
5/0  

  3                                                                                                                                              خودارزيابي:     6

  الف)
        ويژگي مشترك ميان دوست و آينه چيست؟                  "المؤمنُ مرآه المؤمن"با توجه به عبارت 

                                                 
1  

  ب
                                              مربوط به كدام دانشمند بوده است ؟                                                "كوه آهن "لقب 

             
5/0  

  پ
                                              چرا پول ارباب  بدي است  ولي خدمتگزار خوبي است ؟                                              

                
1  

  5/0  ؟آسمان چيست وسلطان زمين  "منظور از   "گلزار ز عيش الله باران شد     سلطان زمين و آسمان آمد  "درمصرع دوم بيت   ت

7(  

                                                       حفظ شعر :                                                                                    
             

  )مكن  كاري كه بر پا سنگت آيو                  .........................................الف

  ني چه حاصل؟تو قدر خود نمي دا     ...........................................                        ت)...

  

2 

  نمره

  


