
 

بارم نمره شفاهی گرفته می شود. 10 نمره ( 10) سؤاالت  ردیف
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(5/1)شناخت و معنی واژه ها  

 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.

1- من هر روز چیزی از سیّاره و عزیمت و از مسافرت او میفهمیدم. .

2-  افسار اسب کشید.

3- تا زیاده به خودت غرّه نشوی.
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(3)معنی شعر و نثر  

بنویسید.فارسی  به نثر روان

در موسم کهنسالی و فرتوتی کار ایّام جوانی پیشه کرده ای.  الف(  

نگریستمی مرا تمام وقار با که افتاد عجیبی بسیار آدمک به چشمم ب(   ! 

  کند تلف را آدمی که نشود جمع دل در حرارت آنکه برای ج( 

شناسدمی را تـو باران، و برگ سبب زین                                  طـراوت و است رویـش رُخــصت تو نــام د(   

.فرمودمی کار مشقّت، و رنج به را او خواجه آن  هـ (  

همه صنع خدای تعالی است و( 

2 

./5

./5
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(5/1)درک متن  

چیست؟« ، هیچ تعجب نکنی همیشه در خانۀ خدایی» منظور از جملۀ  -1  

چیست؟« آمد وجود در رابعه که شب آن است نقل» در عبارت « وجود آمددر »منظور از  -2  

از صله رحم چیست؟.)منظور کردندنمی خویشان به احسان و رحم صلۀ و آوردندنمی جای به نیز را مادر و پدر حقّ  -3
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./5

./5

(5/1خودارزیابی)  

است؟ خوبی خدمتگزار ولی است بدی ارباب پول چرا  -1

چیست؟ امروز زندگی در موفقیت، راز شما نظر به -2

بخشید؟ ها انسان به را اندیشیدن و رتفکّ نعمت بزرگ، خداوند چرا  -3

4 

3/1400/... تاریخ امتحان:   آفرین    به نام خداوند جان  فارسینام درس : 

....    آموزش و پرورش استان گلستان       نام و نام خانوادگی :

   آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر  پایه تحصیلی: نهم

 ......نام آموزشگاه :     1400خردادماهنوبت دومآزمون: 

ساعت امتحان:     

  مدت امتحان:50   دقیقه   

نام دبیر: 
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 همیشه شاد و پیروز باشید.

 طراح سؤال: حسین امینیان
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(2)دانش های زبانی و ادبی  

: )                       (   استماعمقابل را بنویسید.     هم خانوادۀ واژه -1  

 

آبپاش)                ( -3)                 (      گلزار -2     (  )             ) گل -1است. « ساده ، وندی و مرکب»کدام کلمه  -2  

 

کدام است؟  قید در این جملۀ زیر -3  

.     رفت( ع) صادق امام نزد اندوهناک، مفضّل،   

                                                   

دیده می شود .« متضاد » در کدام گزینه   -4  

و هم کوشی،همزیستی ما را معنا می بخشد.        ب( فرزندان در پرتو گرم و گوارای مادر، جان می گیرند و می پرورند الف( هم جوشی  

 ج(همه یکدالنند، یزدان شناس به نیکی ندارند از بد، هراس          د( ایران با همۀ فراخنای و گستردگی جغرافیایی به گلستانی می ماند

 

5 

 

5/0  

 

.(/5)ادبیاتتاریخ   

 نویسندگان آثار داده شده را بنویسید.

به قول پرستو )                                  ( -2              شازده کوچولو )                                       (  -1  

6 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 پاسخنامه
 پاسخ تشریحی ردیف سوال

 نمره( 5/1لغات) معنی  1سوال

 : قصد کردن، سفر کردن حرکت کردنعزیمت -1

 افسار: تسمه و ریسمانی که به گردن اسب و االغ می بندند، دهنه، عنان، لگام -2

 غرّه: مغرور، گستاخ -3

 (نمره 3)نثر و شعر معنی 2سوال

 الف: در زمان پیری، کارهایی که جوانان می کند در پیش گرفته ای

 .مرا نگاه می کردو بزرگواری  عجیب و شگفتی افتاد که با متانت نگاه من به آدمک بسیارب: 

 در وجود انسان جمع نشود زیراکه انسان را نابود می کند.و تندی  ج: برای اینکه گرمی

 درختان تو را می شناسند.امام رضا( باعث رشد و شادابی است به همین خاطر همۀ د: نام تو)

 به او) رابعه( می داد که انجام دهد.کارهای سخت : آن خواجه،هـ 

 و : تمام آفرینش خداوند بلند مرتبه است.

 (5/1)متن درک 3سوال

ه شده اند تمام این دنیا را خدا آفریده و هزاران خلقت خداوند به شکل های متفاوتی افرید -1

که یکی ا ز یکی زیباتر، در حالی که ما به وجود این همه آفرینش خداوند پی نمی بریم و 

 تعجب نمی کنیم.

 به دنیا آمد، متولّد شد -2

 لغت در «صله». است نزدیکان و خویشان با داشتن سلوک و محبت رَحِم صله اصطالح، در -3

 .باشدمی بستگان و خویشاوندان «رَحِم» از مراد و است آمده دوستی و احسان معنای به

 

3/1400/... تاریخ امتحان:      آفرین                      به نام خداوند جان                                         فارسینام درس :   

  .... ساعت امتحان:                       آموزش و پرورش استان گلستان                                      نام و نام خانوادگی :

دقیقه 50مدت امتحان:                      آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر                       پایه تحصیلی: نهم                 

امینیاننام دبیر: حسین                              عطارنام آموزشگاه :                                 1400خردادماه  نوبت دومآزمون:   
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 (5/1)خودارزیابی 4سوال

زیرا پول به انسان قدرت می دهد و اگر این قدرت در اختیار پول باشد جهل و ستم به بار  -1

 می آورد ولی اگر در تسلط انسان باشد می تواند آن مهار کند و به دیگران هم سود برساند.

 تجربیات بزرگترها، پشتکار داشتن و نترسیدن از مشکالت.تالش کردن، استفاده از  -2

 مخلوقات واشرف باشیم مجزا دیگر حیوانات از تا است داده ما به را نعمت این خداوند -3

 .باشیم

 (2)ادبی و زبانی های دانش 5سوال

 هم خانواده استماع: سمع، مستمع -1

 مرکب()آبپاش3-(  وندی)  گلزار2-(   ساده ) گل -2

 اندوهناک: قید -3

 ج: نیکی، بد: تضاد هستند -4

 .(/5)ادبیات تاریخ 6سوال

 (  اگزوپری سنت دو آنتوان) کوچولو شازده -1

 (پور امین قیصر)پرستو قول به -2
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