
 

 

 

 

 

نمره.3معنی لغات مشخص شده را بنویسید -1  

 الف( مصاحبت با یک دوست خوب و شکیبا مفید است.              ..................

 ب( داعیه ای در باطن من به وجود آمد.         ................               ..................

 ج(بدان که هرچه در وجود است همه صنع خدای تعالی است.       .............

 د(در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود خوض ننماید.      ..............        ................ 

                                                                                                                                                    نمره 5/0نویسنده کدام یک از کتب زیر نادرست است-2
 علی اسفندیاری : ای شب د(                نظامی گنجه ای : چارمقاله ج(               غزالی ب(کیمیای سعادت :           سنایی حدیقه الحقیقه : الف(

                                                                                                                نمره1در کدام گزینه گروه اسمی با وابسته پیشین نیامده است؟-3
                                                                             ب(آفرینش همه  تبیه خداوند دل است                                                  همه کار ایام درس است و پند الف(

 دیوار وجود  و د(این همه نقش عجب بر در                                                     ز آغاز هر خوشه خروار نیست  ج(

نمره5/0در بیت زیر کدام آرایه وجود ندارد؟-4  

                                                                             )سعدیا راست روان گوی سعادت بردند    راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار(                                 
 د(کنایه                             ج(تضاد                              ب(تشبیه                          الف(تشخیص 

نمره 5/0بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است ؟-5  

                                                                                                                          )نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است     شکر انعام تو هرگز نکند شکر گزار(                                  
  5د(                                    2ج(                                   3ب(                                4الف(

نمره 5/1مشخص شده را بنویسیدنقش دستوری واژه های -6  

 )همه کار ایام درس است و پند        دریغا که شاگرد هشیار نیست ( 

نمره 3به نثر ساده و روان بنویسید-7  

هرکه این دو گوهر یابی چنگ در وی زن و از دست مگذار که وی همه را به کار آید الف(در  

......................................................................................................................................................................................................................................................  

را نوح است کشتیبان ز توفان غم مخور ر سیل فنا بنیاد هستی برکند       چون توب(ای دل ا  

........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ج(چو بفروختی از که خواهی خرید           متاع جوانی به بازار نیست

........................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 نهمپایه فارسی                                                                                                                                           

                                                            22/10/1400 تاریخ آزمون:                                        باسمه تعالی                                                                                                                                                                     

   صبح                                 8   ساعت برگزاری :                                                 یزد اداره کل آموزش و پرورش استان                                                                              :نام ونام خانوادگی

 صفحه 1ت:    صفحاتعداد                                                         یزد  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک                                                                                           :نام پدر 

                                                     سوال 7   :تعداد سواالت                                                  جوان اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان                      :                                                      شماره کالسی

   دقیقه 35  : مدت پاسخگویی رمضانخانی            دکتر  دبیرستان متوسطه دوره اوّل استعدادهای درخشان شهید                                                   

                                                                               

 

 

اول امتحانات نوبت    1400-1401سال تحصیلی  


