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بارم) همراه با پاسخنامه(نمره کتبی    10 - دوم  نوبت نهم   فارسی  تشریحی   سواالت ردیف 

نوبت دوم(  نمره /.5 –نوبت اول نمره  /. 5)   نمره   1معنی واژه ها:  1

. ، معنی کنیدر کلمات مشخص شده را در ابیات و عبارات زی

تو هرگز نکند شکر گزار ام عان شکر            نعمتت بار خدایا از عدد بیرون است -۱

همه صنع خدای تعالی است ،تسا وجودبدان که هرچه در  -۲

دندارد که گرد او گرد زهرهن یسابل -۳

دوم آنکه دل تو خوش شود ؛شود دفعن م ر ازبّکنکه تآاول  -4

۲5./

۲5./

۲5./

۲5./

نوبت دوم( نمره  5/۱ – نوبت اول نمره  ۱)   نمره  5/2معنی مفهوم شعر و نثر:   2

 ابیات و عبارات داده شده را به نثر روان بنویسید. 

ربرگ از خا  رد گل صدآیا که داند که بر              که تواند که دهد میوه الوان از چوب؟  -۱

 کرده ای پیشه ام جوانیکار ایّ یو فرتوتدر موسم کهنسالی  ، ای پیر مرد -۲

 ل کرد و عملی خیس به وی داد زانان را از عملی شریف، ع داسکندر یکی از کار -۳

گشاده روی و خندان باش ،بگوی یاز سخننای ابوذر به اندازه  -4

یوآخود ننگت  ۀتو وینی نام                چو فردا نامه خوانان نامه خوانند -5

5./

5./

5./

5./

5./

نوبت دوم( نمره   5/۱ –نوبت اول  نمره  ۱)  نمره  5/2درک مطلب:   3

 چیست؟  «ز عدد بیرون است نعمت بار خدایا،»منظور از  -۱

 بستان معرفت حق تعالی به چه مفهومی است؟ -۲

 ینه شکستن خطاست چیست؟آ ،خود شکن      راستد ینه چون نقش تو بنموآ »ینه در بیتآمراد از  -۳

 چیست؟ « .دنمان ما را از دام چاه این راه اگاهی می سازمعلّ »در عبارت «چاهو دام  »منظور از -4

 چیست؟  «تنگ شدن »منظور از« خانه هامان تنگ خواهد شدگر بماند دشمن، » -5

 چیست؟ «و داد در هر عمل که هست نیکو سیرتی می یابد» در عبارت «نیکو سیرتی» مفهوم  -۶

 چیست؟ آسمانن قرّبامنظور از م -۷

 ی است؟مبه چه مفهو «عیت بیرون آمده باشمعهده حفظ ر» عبارت از -۸

 ی است؟مبه چه مفهو «تاو گرم است بازار محبّ زک» عدر مصر «تگرم بودن بازار محبّ» -۹

 منظور از شاعر از «یدنش همراه شوییرو بوده باشد و با خُرد هر چند  ، یفشانیبخاک  ای بردانهامیدوارم ک » در عبارت -۱0

 چیست؟  «همراه شدن»

۲5./

۲5./

۲5./

۲5./

۲5./

۲5./

۲5./

۲5./

۲5./

۲5./

نمره نوبت دوم (  ۱ –/. نمره نوبت اول 5)  نمره  5/1دانش زبانی:   4

 .را بنویسید « سریر »مترادف واژه  -۱

 .را بنویسید «گفتنمصدر » دوم شخص مفرد مضارع مستمر از  -۲

داشت باران می بارید که بازی شروع شد .              کنیدمشخص  ؟ چند فعل دارد مقابل ۀجمل (۳

 .  را مشخص کنید لتزامیفعل گذشته اداده شده  در فعل های ( 4

 دارم می نویسم - ۳دیده باشید            - ۲خورده است              -۱

۲5./

۲5./

۲5./

۲5./
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 .            » همایون دوباره برنده شد.«مشخص کنیدمقابل قید را در جمله  (5

 

 گلخانه-ج            گلزار  -ب               گل   -الف .  ص کنیدب را مشخّمرکّ ۀواژ( ۶

 

۲5./ 

 

۲5./ 

 

 نمره نوبت دوم (  ۱ –/. نمره نوبت اول 5)  نمره   1/ 5دانش ادبی:    - 5

 . در بیت زیر مشخص کنید را رایه مراعات نظیرآ -۱

 « این اسرا همه مسمعتمی فهم کند  هن        کوه و دریا و درختان، همه در تسبیح اند»

 

 . پرسش انکاری تبدیل کنید هعبارت زیر را ب -۲

 معلم نیستم  ؛ الن من دارم امتحان فارسی می دهما

 

 . مشخص کنید. توان تشخیص داد رایه تلمیح به کار رفته است چگونه میآدر بیت زیر  -۳

 « ل چیدن خوش استگچون خلیل از شعله،              شوار وزیدن خوش استدعشق با  » 

 

 «تنگ تر از حادثه حال او           همسان او و سهن دآشد نقس . » زیر مشخص کنید را بیت اینردیف  -4

 

 محبّت« نت و تارحم ودِپ   ز      قامت دل دوختم بر یلباس »  .بیت تشبیه را مشخص کنیداین  در -5

 

 ؟ تسود اشهرایه تشخیص در کدام بیت م آ -۶

 به انعام و لطف تو خوکرده ایم                   به رزق تو پرورده ایم  ،کریما -الف

 شناسند  کوچه های خراسان تو را می           کاش من هم عبور تو را دیده بودم -ب

 

 

۲5./ 

 

 

۲5./ 

 

 

۲5./ 

 

 

۲5./ 

 

۲5./ 

 

۲5./ 

 /. نمره نوبت دوم ( 5 –/. نمره نوبت اول 5)   نمره   1تاریخ ادبیات:  6

 آثار زیر از چه کسانی است؟

 التّوحید:اسرار  -۱

 کیمای سعادت:   -۲

 :مثنوی معنوی -۳

 کویر:   -4

 

 

۲5/. 

۲5/. 

۲5./ 

۲5./ 

  امید نکرده است. حسین امینیانا تالش کردن هیچوقت آرزویی را ناگاهی اوقات آرزوها بر وفق مراد ما نیست، ام 
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دوم   نوبت  نهم    فارسی تشریحی  سواالتپاسخنامه  

نوبت دوم(  نمره /.5 –نوبت اول /. نمره 5)   نمره   1معنی واژه ها: 

نعمت دادن -۱ جهان هستی  -۲ بخشش،

دور (4 جرئت، شهامت -۳

 نوبت دوم( نمره  5/۱ – نوبت اول نمره  ۱) نمره    5/2معنی مفهوم شعر و نثر:  

خار گلبرگ های فراوالن بدهد چه کسی می تواند از درخت)خشک( میوه رنگارنگ بدهد یا چه کسی می تواند از   -۱

است. ی پیرمرد در زمان پیری و ناتوانی کاری که جوانان انجام می دهند را در پیش گرفته ا -۲

داد. آدمای با تجربه از کاری بزرگ و ارزشمند برکنار کرد و به او شغلی بی ارزش و کوچکی اسکندر یکی از  -۳

به اندازه ای که نیاز است سخن بگو، و انسانی شاد و خندان باش ای ابوذر -4

ی اعمال تو را می خوانند تو کارهایی را انجام دادی را می بینی و شرم می کنوقتی در روز قیامت فرشتگان نامه  -5

نوبت دوم( نمره   5/۱ –نوبت اول  نمره  ۱)  نمره  5/2درک مطلب:  

 بی شمار و زیاد  -۱

 آفرینش خداوند  -۲

 دل  -۳

گرفتاری ها و مشکالت و ..  -4

اسیر شدن –محاصره شدن  -5

 خوب اخالق -۶

 فرشتگان  -۷

 احساس مسئولیت  -۸

 خوبی کردن ، محبت زیاد  -۹

رشد کردن و بزرگ شدن  -۱0

 نمره نوبت دوم (   ۱ –/. نمره نوبت اول 5)  نمره  5/1دانش زبانی:  

 تخت، اورنگ  -۱

 داشتی می گفتی  -۲

 شد  - ۲داشت می بارید   -۱ (۳

 ) گذشته التزامی(  دیده باشید  -۲( 4

 ر قید تکرا (5

ه )مرکب(گلخان- ج           )وندی( گلزار  -ب               ()ساده گل  (۶

نمره نوبت دوم ( ۱ –/. نمره نوبت اول 5)  نمره   1/ 5دانش ادبی:  

 کوه، دریا، درختان: مراعات نظیر یا تناسب  -۱

 ؟ االن من دارم امتحان فارسی می دهم؛ معلم هستم -۲

 خلیل، گل چیدن: اشاره به داستان حضرت ابراهیم دارد  -۳

وا -4

پود محنت: اضافۀ تشبیهی/ تار محبّت: اضافۀ تشبیهی -5

) شناختن از ویژگی های انسان است که به کوچه های خراسان داده است(  دوم  بیت -۶

/. نمره نوبت دوم (5 –/. نمره نوبت اول 5)   نمره   1تاریخ ادبیات: 

 محمّد منوّر  -۱

 امام محمد غزّالی -۲

 مولوی -۳

دکتر علی شریعتی  -4
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