
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 01جمع بارم : 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 کنید.معنی 

 به بینندگان آفریننده را                                    نبینی مرنجان دو بیننده راالف( 

 

 در وقت بهار بنگر که زمین چگونه زنده شود و چون دیبای هفت رنگ گردد، بلکه هزار رنگ شود. ب( 

 

 آدمی باید در محاوراتی که در حضور او میان دو کس رود، خوض ننماید و استراق سمع نکند.ج( 

 

 تنی؟تا چند منزوی، در کنج خلوتی؟                            در بسته تا به کی در محبس د( 

4 

2 
 معنی واژه های زیر را بنویسید.

 :طریقت            :                 مصائب       :             فروتنی

 :طعن                :              خصال       :               سپهر

1.1 

 در بیت زیر چه آرایه ی ادبی ای بکار رفته است؟ 3

 شناسنده ی آشکار و نهان             همی خواهم از کردگار جهان    
5.1 

 1 است.  ....................اثر « مخزن االسرار » و کتاب اثر  .................... « اخالق ناصری » کتاب  4

1 

 موارد خواسته شده را بنویسید.« خوردن » از مصدر 

 الف( اول شخص مفرد مضارع التزامی

 ب( سوم شخص جمع مضارع مستمر   

 ج( دوم شخص مفرد مضارع اخباری

1.1 

 انواع وابسته پیشین و پسین و هسته را درگروه اسمی زیر مشخص کنید. 6

 آن دو دانش آموز زرنگ 
1 

7 
 نشانه ی جمع می باشند؟« ان » در کدامیک از گزینه ها، همه ی کلمات دارای 

 زنان، آزادگان، باران      ج( آزادگان، پیروان، مردان        د( آبان، پیروان، پایان الف( کنعان، آنان، مردان     ب(

 

5.1 

 0از  0صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 متوسطه اول/نهم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانواحد  سرای دانش پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1411 -1411سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 3فارسینام درس: 

 سجاد حیدری نام دبیر:

 01/0011 /10 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 00:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 31مدت امتحان : 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 چشمانت نمیتوانی خداوند را ببینی، بنابراین چشمانت را به این هدف آزار نده.الف( با 

ب( در هنگام بهار نگاه کن که زمین چطور شاداب و زنده می شود و همانند پارچه ی ابریشمی هفت رنگ و حتی 

 گردد.هزار رنگ می

 ی عمیق نیاندیشد و دزدکی گوش ندهد.ج( آدم باید در گفتگوهایی که در حضور او بین دو نفر اتفاق می افتد، خیل

 نشینی پیش بگیری و در زندان تن خودت را محدود کنی؟خواهی گوشهد( تا کی می

2 
 راه و روش :طریقت                   سختی ها، بالیا :مصائب                   تواضع، افتادگی: فروتنی

 سرزنش، عیب کسی را گفتن :طعن                  جمع خصلتویژگی ها،  :خصال                      آسمان :سپهر

 تضاد )آشکار و نهان( 3

 نظامی –خواجه نصیرالدین طوسی  4

 الف( بخورم                  ب( دارند می خورند                   ج( می خوری 5

 آموز: هسته              زرنگ: صفت بیانیآن: صفت اشاره            دو: صفت شمارشی عددی             دانش  6

 مردان پیروان، گزینه ی  ج( آزادگان، 7

 امضاء:   سجاد حیدری نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 01 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  اولپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 3فارسينام درس: 

 سجاد حیدری نام دبیر:

 10/41/4111 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  44:11ساعت امتحان: 

 دقیقه 31مدت امتحان: 

 


