
  
  
  
  
  
  
  

      نمره به حروف:            به عدد:   تجديد نظر  نمره    به عدد:             نمره به حروف:          نمره
  محل مهر و امضاء مدير

  تاريخ و امضاء:              نام دبير:             تاريخ و امضاء:                     نام دبير:

ف
ردي

  

بارم                                                                                                   سؤاالت           
  

1  

 معني ابيات و عبارات زير رابنويسيد.

  بود قدر تو افزون از مالّيك     تو قدر خود نمي داني چه حاصل الف)

  

  جان آمدخاموش مباش زير اين خرقه     بر جان جهان دوباره ب)

  

  آوازي شنيد كه غم مخور فردا جاهيت خواهد بود چنان كه مقربان آسمان به تو نازند ج)

  

  در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم     سرزنش ها گر كند خار مغيالن غم مخورد)

  

  اگر قصابم از تن واگره پوست     جدا هرگز نگردد جانم ز دوست ه)

  

  دان   /  حق اندر وي زپيدايي است پنهانجهان جمله فروغ روي حق ) و
  

6  

2  

 معني لغات مشخص شده را بنويسيد

  مي درخشد سيمگونماه چون ظرفي  الف)

   رويش است وطراوت رخصتنام تو  ب)

  ندارد كه گرد او گردد زهرهج) ابليس 

  مي كند خضوعنمي بيني كسي را كه به دردي دچار شد ، د)

2  

3  

 رابنويسيدنقش دستوري كلمات مشخص شده

  چشم داريم نيز همينبه عقبي /عزيزچو ما را به دنيا تو كردي  الف)

  پرهيز كن خيرهناپرسيده مگوي و از گفتار  سخن ب)

  

1  

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

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

  صفحه 2تعداد صفحه سؤال:

  جمهوري اسالمي ايران
  آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره ي

  تهران 11اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
  انقالبدبيرستان غيردولتي دخترانه سراي دانش واحد 

 1398 -99سال تحصيلي  دومنوبت ترم  پايانآزمون 

 فارسينام درس: 
  نامنينام دبير:

  3/1399 /7 امتحان:  تاريخ
  صبح 00:8ساعت امتحان:
 دقيقه 70مدت امتحان :



  نمره 20جمع بارم : 
  

4  

 در عبارات زير هسته و وابسته را مشخص كنيد و نوع آن را بنويسيد

  همه كار ايام درس است وپند الف) 

  همين خيال پاكب)

5/1  

5  
 هاي زير مشخص كنيد و نوع آن را بنويسيدقيد را در مثال 

  شبي در خواب ديد كه ندايي به او مي گفت ما تو را در دنيا و آخرت بزرگ كرديم
1  

6  
  ساختمان كلمات زير را مشخص كنيد 

  )نمكداند                              ج)وزارت                                       ب)چرخه                           گالبالف )
2  

7     

  »نگت آيونچو فردا نامه خوانان نامه خوانند /  تو ويني نامه خود .« با توجه به بيت به سواالت زير پاسخ دهيد 
  چيست؟فردا منظور از واژه  -الف
  چيست؟ نامه خوانان منظور از  -ب
  ؟ت چيس»  دولتمند برده يك كفن بيش نه درويش بي كفن درخاك رفته / نه « پيام  -ج
  

1  

8  

  ( توضيح دهيد)مهم ترين آرايه هاي نمونه هاي زير را بنويسيد

  ناصرالدين پربارتر مي شد الف)درخت وجود 

  مورد) 2ب)از ميان آتش وباروت مي وزيد از هر طرف هر جا تيرهاي وحشي و سركش/ موشك و خمپاره و تركش (

  

1  

9  

  خود ارزيابي:
 چرا پول ارباب بدي است ولي خدمتگزار خوبي است؟-الف

  
  چرا روباه دوست داشت اهلي شود؟ -ب
  
  ؟هنگام سخن گفتن با ديگرا ن به چه نكاتي بايد توجه كرد -ج
  

5/1  

  5/0  .دو اثر از سنايي غزنوي نام ببريد  10

11  

  آثار زير از كيست؟

  گلشن راز: ب)                                                      :          الف)تذكره االوليا

  و:شازده كوچول د)                                                         ج)به قول پرستو :       

1  

  5/0  است؟ داراي چند باب است؟كتاب  روضه خلد مانند كدامنثر كتاب   12

13  
 "يك بيت"بنويسيد  ادامه بيت زير را 

  دلي ديرم خريدار محبت    كزو گرم است بازار محبت
1  



  
  
  
  
  
  
  

                                                 محل مهر يا امضاء مدير                                                         راهنماي تصحيح  رديف

١  

  ندارد الف)قدر و ارزش تو از فرشتگان باالتر است  اما وقتي تو ارزش خود را نمي داني و درك نمي كني فايده اي
  جان تازه اي گرفتندب)گوشه نشيني و افسردگي را رها كن زيرا با تولد امام زمان تمام مردم جهان روح و 

 وج)صدايي شنيد كه اي رابعه ناراحت نباش در آينده آنچنان مقام و عظمتي به دست مي آوري كه نزديكان خدا 
  فرشتگان به تو افتخار بكنند

القات مد)وقتي كه براي رسيدن به معشوق (خدا) گام برميداري اگرسختي هاي راه تو را اذيت كرد غمگين نباش زيرا 
  ار كعبه به اين سختي ها مي ارزدخدا و ديد

  نمكا نمي ه)اگر قصاب با دردو رنج بسيار پوستم را از بدنم جدا كند من هرگز از دوست دست نمي كشم و عشق او را ره
  ي رسدو) تمام پديده هاي جهان نمايانگر وجود عظمت خداست خداوند از شدت آشكاري در پديده ها ،پنهان به نظر م

  فروتنيد)   جراتج)     اجازهب)    ،نقره گونسپيد فام الف)  ٢

  مسند،مفعول        ب)مفعول  ،صفتالف )  ٣

۴  
شين صفت همين وابسته پيهمه كار ايام : كار هسته   همه پيشين مبهم    ايام پسين مضاف اليه  ب)همين خيال پاك  

  د         خيال :هسته   پاك :پسين صفت بياني اشاره
  دنيا و آخرت :قيد زمان (متمم قيدي )     شبي :قيد زمان   ۵

  الف)غير ساده (مركب)   ب)وندي    ج)ساده       د)غير ساده (وندي)  ۶

   الف)روز قيامت     ب)فرشتگان     ج)ثروت و دارايي ماتاثيري در سرنوشت اخروي ما ندارد  ٧

٨  
 ر آتش باروت تناسب    سركش تركش جناسب)تيدرخت وجود اضافه تشبيهي     وجود :مشبه، درخت مشبه بهالف )

  مورد) 2ناقص ، تيرهاي سركش تشخيص (

٩  

اند مي تو الف)زيراكه ارباب انسان شود او را به حرص و طمع و كارهاي ناشايست وا مي دارد ولي اگر خدمت گزار باشد
  بسياري از نيازها و خواسته هاي انسان را برآورده كند

به  ب)زيرا مي خواست زندگي اش چون خورشيد بدرخشد و با صداي پايي آشنا شود كه با ديگران تفاوت داشته باشد
  دنبال زيبايي ها وتحول زندگي اش بود 

ايت ج)حرف كسي را قطع نكنيم در گفتگو هاي ديگران دخالت و دقت نكنيم استراق سمع نكنيم اداب سخن گفن را رع
  كنيم 

    مورد) 2سيرالعباد الي المعاد (–رنامه بلخ كا-حديقه    10

    عطار  ب)محمود شبستري      ج)قيصر امين پور     د)آنتوان دو سنت اگزوپريالف)  ١1

  باب 18گلستان    ١٢

١٣  
 لباسي دوختم بر قامت دل          زپود محنت   و تار محبت

  

  امضاء:        نام و نام خانوادگي مصحح :   نمره20جمع بارم :

  آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره ي
  تهران ١١ه اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطق

  98-99تحصيلي  سال سؤاالت پايان ترم نوبت دوم كليد  سراي دانش واحدانقالب دخترانه دولتيغير  دبيرستان

  نھم فارسی نام درس: 

  نامنينام دبير:
 3/1398/  7تاريخ امتحان: 

  صبح ٠٠:8 ساعت امتحان:
 دقيقه ٧٠مدت امتحان: 


