
  
  
  
  
  
  
  

      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.

  الف)اي دل ار سيل فنا بنياد هستي بر كند   چون تو را نوح است كشتيبان ز توفان غم مخور

  

  كنام پلنگان و شيران شود  ب)دريغ است ايران كه ويران شود  

  

  ج)پايش از آن پويه در آمد ز دست   مهر دل و مهره پشتش شكست

  

  خطر كن ز كام شير بجويشو       د)مهتري گر به كام شير در است 

  

  ه)جهد كن كه اگر چه اصيل و گوهري باشي گوهر تن نيز داري كه گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود

  

  سعادت بردند    راستي كن كه به منزل نرسد كج رفتارو)سعديا راست روان گوي 

  

6  

2  

  معني لغات مشخص شده را بنويسيد

  ننمايدخوض كه به حضور او ميان دو كس رود  محاوراتيالف)آدمي بايد در 

  شناس يزدان نه اي از سر غيب   ج)همه يكداللند واقفب)هان مشو نوميد چون 

2  

3  

  رابنويسيدنقش دستوري كلمات مشخص شده 

  ن غم مخورگلستاشود روزي  احزانالف)كلبه 

  

 انعام تو هرگز نكند شكرگزار شكربيرون است   عددب)نعمتت بار خدايا ز

  

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  نوبت اولترم  پايانآزمون 

 فارسينام درس: 
  نامنينام دبير:

  9/1398 /23 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

  در همين دوران دفاع مقدس ،ايرانيان همه براي وطن تن را سپر كرده اند

  زمان افعال زير را بنويسيد. 

  مي پرسم :              خريده بود:                            ساخته ام :                       رفته است:

1  

6  

 تعداد جمله هاي نمونه زير را مشخص كنيد.

غير  د و نهندارد ،نه خود را سود كن الف)بدان كه مردم بي هنر مادام بي سود باشد چون مغيالن كه تن دارد و سايه

  خود را

5/1  

7  

 به سواالت زير پاسخ دهيد

  الف)به نظر شما چرا سعدي پسر نوح را با سگ اصحاب كهف مقايسه كرده است؟

  

  ب)ويژگي هاي مشترك آينه و دوست را بيان كنيد.

  

  يعني چه ؟"ج)عبارت :هريكي را آنچه به كار بايد،داد

5/1  

8  

  آرايه هاي نمونه هاي زير را بنويسيدمهم ترين 

 مورد) 2الف)ديدار يار غايب داني چه ذوق دارد   ابري كه در بيابان بر تشنه اي ببارد(

  

 ب)در بيابا ن گر به شوق كعبه خواهي رد قدم   سرزنش ها گر كند خار مغيالن غم مخور

  

  ج)مپيچ از ره راست بر راه كج    چو در هست حاجت به ديوار نيست

2  

9  

  جناس تام را در عبارات زير مشخص كنيد و كامال توضيح دهيد

  كه تواند كه دهد ميوه الوان از چوب      يا كه داند كه برآرد گل صد برگ از خارالف )

  ب)در پيله تا به كي بر خويشتن تني؟    در بسته تا به كي در محبس تني؟

1  

10  
  نام نويسنده آثار زير را بنويسيد.

  ;التوحيد :            مخزن االسراراسرار 
5/0  

  5/0  مجمع النوادر نام ديگر كدام اثر است؟نويسنده آن كيست؟  11

12  
  بيت)  2ادامه بيت زير رابنويسيد(

  شد نفس آن دو سه همسال او       تنگ تر از حادثه حال او
2  
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                                                 محل مهر يا امضاء مدير                                                         راهنماي تصحيح  رديف

١  

احت ح داري نارضرت نوفنا مانند سيلي پايه و اساس هستي تو را دگرگون سازد چون يار و ياوري مانند ح الف)اي دل اگر نابودي و
  نباش

  
  ب)جاي افسوس است از اين كه ايران از بين برود و آشيانه و جايگاه حيوانات درنده و وحشي بشود

  شكسته دل شد ج) به هنگام دويدن پايش آسيب ديد و مهره كمرش شكست و نااميد و ناراحت و
 د)  اگر بزرگي و سروري در دهان شير باشد برو و آن كار خطرناك را انجام بده و آن را از دهان شير بگير

  تر است ا ارزشبه) تالش كن اگرچه با اصل و نسب و نجيب هستي علم و دانش هم داشته باشي زيرا دانش ذاتي از نژاد وتبار 
ار به سان بد رفتيرا انت و خوشبختي مي رسند بنابراين تو هم انساني صادق و راستگو باش زو)اي سعدي انسان هاي درستكار به سعاد

  هدف و مقصودش نمي رسد

  خداشناسد)   گفتگو    ب)دقت و تفكر     ج)آگاه و باخبر’الف)  ٢

  فعولم  مضاف اليه   مسند     ب)متممالف )  ٣

۴  
قدس :وابسته م  ليه    وابسته پيشين صفت اشاره       دفاع  :وابسته پسين مضاف اهمين دوران دفاع مقدس  :دوران هسته    همين

  پسين صفت

  الف )ماضي نقلي      ب )ماضي نقلي       ج) ماضي بعيد       د)مضارع اخياري  ۵

  شش جمله  ۶

٧  
  الف )براي تاكيد بر لزوم هم نشين خوب و مقايسه هم نشين خو ب و بد

  را بازگو مي كنند هم خوبي ها را و فقط با خودت در ميان مي گذارندب)هر دو هم عيب ها 
   است دادهالزم بوده را براي به كمال رسيدن ج)خداوند به همه هر آنچه 

  تشخيص و تناسب     ج)تضاد و كنايه ب)     تشبيه و تناسبالف )  ٨

٩  
 كسيكه و كه جناس تام د راولي حرف ربط و در دومي به معناي چه الف )

  ب)تني فعل از مصدر تنيدن     تني دوم تن هستي  در معناي جسم

      نظامي گنجويب)       محمد بن منورالف)  ١٠

  چهارمقاله  نظامي عروضي  ١١

١٢  
 آن كه ورا دوست ترين  بود گفت  در بن چاهيش ببايد نهفت

  
  تا نشود راز چو روز آشكار   تا نشويم از پدرش شرمسار

  امضاء:        نام و نام خانوادگي مصحح :   نمره20جمع بارم :

  آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره ي
  تهران ١٢ه اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطق

  98-99سال تحصيلي  سؤاالت پايان ترم نوبت اول كليد  انقالبواحد سراي دانش دخترانه دولتيغير  دبيرستان

  نھم فارسی نام درس: 

  نامنينام دبير:
 9/1398 / ٢٣ تاريخ امتحان:

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


