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3: ي صفحه  )ي اول متوسطه دوره( ي نهم تيزهوشان  پايه  1395اسفند  20آزمون  -5ي  پروژه

.هاي مربوط به اين ابيات پاسخ دهيد به پرسش. انتخاب شده است سعديابيات زير از * 

اين ابيات منطقاً در كدام بخش از كليات سعدي آمده است؟ - 121

غزليات ) 2بوستان  )1

مواعظ) 4گلستان) 3

اين ابيات، در قرن چندم هجري سروده شده است؟ - 122

ششم) 2پنجم  )1

هشتم) 4هفتم) 3

به چه معنايي به كار رفته است؟ به ترتيب  در بيت پنجم،» هوا«در بيت نخست و » عهد« - 123

اهللا اهللا تو فراموش مكن صحبت ما را/  وفا را عهدما رسم شكستن نبود  شيپ«

»را هوانشناسند  قتيخودپرستان ز حق/  كنيست ولا نگران تيبه رو دهيهمه را د

زمان، هوس) 2زمان، باد) 1

پيمان، باد) 4پيمان، هوس) 3

نقش دستوري در نظر بگيريم، آن نقش كدام خواهد بود؟در بيت دوم » عهد سست«اگر براي  - 124

»ل نكند بار جفا راكه تحم يعهد سست/  عشق نداند قدم صدق ندارد متيق«

مفعول) 2متمم) 1

نهاد) 4مسند) 3

در بيت سوم چيست؟» بكنندم«در » م«نقش دستوري  - 125

»دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را/ ي كه چه خواه امتيبكنندم به ق ريگر مخ«

مفعول) 2نهاد) 1

اليه مضاف) 4متمم) 3

دقيقه 10فارسي تيزهوشانهاي  سؤال

: فارسي نهم
124تا  9ي  ها صفحه
:هاي نوشتاري نهم مهارت

84تا  12هاي  صفحه
: فارسي هشتم

102تا  9ي  ها صفحه

اهللا اهللا تو فراموش مكن صحبت ما را/ما رسم شكستن نبود عهد وفا را شيپ

ل نكند بار جفا راكه تحم يدعه تسس/  عشق نداند قدم صدق ندارد متيق

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را/ ي كه چه خواه امتيبكنندم به ق ريگر مخ

و عارف قلم صنع خدا را نديب يخط هم/  نظران بر ورق صورت خوبان هچشم كوت

نشناسند هوا را قتيخودپرستان ز حق/  كنيست ولا نگران تيبه رو دهيهمه را د



4: ي صفحه  )ي اول متوسطه دوره( ي نهم تيزهوشان  پايه  1395اسفند  20آزمون  -5ي  پروژه

در بيت سوم، دقيقاً كدام است؟» بكنند«زمان فعل  - 126

»دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را/ ي كه چه خواه امتيبكنندم به ق ريگر مخ«

مضارع التزامي) 2يمضارع اخبار  )1

ماضي استمراري  )4ماضي نقلي) 3

در كدام بيت سوگند وجود دارد؟ - 127

بيت دوم) 2بيت نخست) 1

بيت چهارم) 4بيت سوم) 3

... در بيت سوم » را« - 128

»دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را/ ي كه چه خواه امتيبكنندم به ق ريگر مخ«

.به كار رفته است» قتعلّ«ي  هر دو بار به نشانه  )1

.به كار رفته است» تعلّق«ي  در بار اول به نشانه) 2

.به كار رفته است» تعلّق«ي  در بار دوم به نشانه) 3

.به كار نرفته است» تعلّق«ي  در هيچ يك از اين دو بار، به نشانه) 4

معنايي دارد؟ ارتباطكدام بيت با بيت دوم  - 129

»ل نكند بار جفا راكه تحم يعهد سست/  عشق نداند قدم صدق ندارد متيق«

را ايبطلب مهرگ يبه سر تربت سعد/  ز من آموز و گرم عمر نماند يمهربان) 1

نما را صورت انگشت نيچون تأمل كند ا/  بگزد عقل به دندان ريسر انگشت تح) 2

اكه چه بودست گرفتار بال ر يتا بدان/  نگه كن نهييباور از مات نباشد تو در آ) 3

پس از من كه به سر برد وفا را نديتا بگو/  چمياز عهد تو سر بازنپ رود يگر سرم م) 4

معنايي بيشتري دارد؟ ارتباطكدام بيت با بيت چهارم  - 130

»و عارف قلم صنع خدا را نديب يخط هم/  نظران بر ورق صورت خوبان چشم كوته«

از چپ و از راست نگرند يتا صنع خدا م/  مپوش از زن و از مرد ياز بهر خدا رو  )1

را تماشا كن ريتن جوان و دل پ/  باغ جهانه صنع خدا ب دنيد يبرا )2

يفرو ماند در لطف و صنع خدا/ ي دست و پا يب ديد يروبه يكي )3

ستيبه جز جبر ز نظم انتظار ن زين/  صنع خداوند جهان نظم كامل است )4


