
  
  
  
  
  
  
  

  
 نمره 10جمع بارم : 

      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  

 كنيد.معني 
  م مخورهان مشو نوميد چون واقف نه اي از سرّ غيب          باشد اندر پرده بازي هاي پنهان، غالف) 
  زي پدرش رفت و خبردار كرد                             تا پدرش چاره ي آن كار كردب) 
  تراق سمع نكند.آدمي بايد در محاوراتي كه در حضور او ميان دو كس رود، خوض ننمايد و اسج) 
  يا پر برآورم، بهر پريدني         در حبس و خلوتم تا وارهم به مرگ              د) 

4  

2  
 معني واژه هاي زير را بنويسيد.

  :واقف            :                 متقدم       :             محبس
  :كنام:                        پويه كردن     :               منزوي

1,5  

  در بيت زير چه آرايه ي ادبي اي بكار رفته است؟  3
  همي خواهم از كردگار جهان                 شناسنده ي آشكار و نهان

0,5  

  1   است. .................... اثر» مخزن االسرار « كتاب  و.................... اثر  »  اخالق ناصري« كتاب   4

5  

  موارد خواسته شده را بنويسيد.» خوردن « از مصدر 

  الف) اول شخص مفرد مضارع التزامي

     ب) سوم شخص جمع مضارع مستمر

  ج) دوم شخص مفرد مضارع اخباري

1,5  

  انواع وابسته پيشين و پسين و هسته را درگروه اسمي زير مشخص كنيد.  6
  آن دو دانش آموز زرنگ 

1  

7  
  نشانه ي جمع مي باشند؟» ان « گزينه ها، همه ي كلمات داراي در كداميك از 

 ) آبان، پيروان، پاياند    ب) زنان، آزادگان، باران      ج) آزادگان، پيروان، مردان        الف) كنعان، آنان، مردان 
  

0,5  

  1 از 1صفحه ي 

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

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

  صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

جمهوري اسالمي ايران
  اداره ي كل آموزش و پرورش شهر تهران

  تهران 2اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
  دبيرستان غيردولتي پسرانه سراي دانش واحد مرزداران

  1399 -1400سال تحصيلينوبت اولترمپايانآزمون

  3فارسينام درس: 
  سجاد حيدري نام دبير:

  10/1399 / 04 امتحان:  تاريخ
  عصر /صبح 8:  00  ساعت امتحان:
 دقيقه 50مدت امتحان : 



  
  
  
  
  
  
  

 

                                                 محل مهر يا امضاء مدير                                                         راهنماي تصحيح  رديف

1  

  و بر تو آشكار نيست. ستباخبر نيستي و ماجراهايي وجود دارد كه در پشت پرده ا يو نااميد نشو، چرا كه از راز پنهان غمگينالف) 

  به سمت پدرش رفت و او را خبردار كرد تا پدرش راه حلي پيدا كند.ب) 

  دهد.ي گوش نكو دزد خيلي عميق نيانديشد، آدم بايد در گفتگوهايي كه در حضور او بين دو نفر اتفاق مي افتد ج)

  رم و رها شوم.تا بوسيله ي مرگ راحت شوم و يا پر دربياو ،اينگونه خود را زنداني كرده ام و با خودم خلوت كرده ام) د

2  

  ه، باخبرآگا :واقف                                           پيشين :متقدم                    زندان  :محبس

  وران وحشيمحل زندگي جان :كنام                  دويدن، جستجو كردن: كردن پويه               گوشه نشين :منزوي

  تضاد (آشكار و نهان)  3

  نظامي -خواجه نصيرالدين طوسي   4

  ج) مي خوري               ب) دارند مي خورند                 الف) بخورم       5

  يانيبصفت شمارشي عددي             دانش آموز: هسته              زرنگ: صفت آن: صفت اشاره            دو:   6

  مردان پيروان، آزادگان، گزينه ي  ج)  7

  امضاء:      سجاد حيدري نام و نام خانوادگي مصحح :   نمره 10 جمع بارم :

  آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره ي

  تهران 2ه اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطق

  1399-1400سال تحصيلي  اولسؤاالت پايان ترم نوبت  كليد  مرزداران واحد سراي دانش پسرانه دولتيغير  دبيرستان

 3نام درس: فارسي 

 نام دبير: سجاد حيدري

 04/10/1399تاريخ امتحان: 

 عصر /صبح  00:8ساعت امتحان: 

 دقيقه 50مدت امتحان: 


