محل مهر یا امضاء مدیر
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شماره صندلي داوطلب:
نام و نام خانوادگي:
نام و نام خانوادگی:
سؤال امتحان ادبيات
حسابان
درس:
پاسخ امتحان
سوال
همين برگ
سؤاالت در
ش صندلی (ش داوطلب):

دبيرستان رضويه
نام واحد آموزشی :روشنگر
پايه :نهم
نام پدر:
سومزاده
پایه:ناظم
سركار خانم
اسدیكل نمرات20 :
نام دبیر :خانم جمع

نوبت دوم
رشته:
ریاضی
سالرشته:
1394-95
تحصيلي:
تحصیلی1394-952 :
سال
برگ سؤال:
تعداد

نوبت امتحانی :اول 1394

.1معنی شعر و نثر (  6نمره )

صبح 8صبح
امتحان:
ساعتساعت
امتحان8 :
دقیقهدقيقه
امتحان75 :
وقت وقت
امتحان120:
95
/
3
/
5
امتحان:
تاريخ
تاریخ امتحان1394/10/5 :
صفحات4 :
برگ
تعدادسئوال:
تعداد برگ
بارم

ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید ( .بدون ذکر آرایه )
الف) دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار
0/5

ب) داد ده تا داد یابی

0/5

پ) هان مشو نومید چون واقف نه ای از سرّ غیب

0/5

ت) کم کم شمع وجودش به خاموشی می گرایید.

0/5

ث) صد هزاران چشم قاب عکس کودک شد

0/5

ج) فردا جاهیت خواهد بود ،چنان که مقرّبان آسمان به تو نازند

چ) خدایا به ذلّت مران از درم

0/5

که صورت نبندد دری دیگرم

ح) نور اندیشه ای ذهنم را روشن کرد ،همچون آذرخشی که در دل شب تاریک بدرخشد.

خ) چون چراغ الله سوزم در خیابان شما

ای جوانان عجم جان من و جان شما

صفحه  1از 4

1

1

1

تاریخ امتحان95/3/5 :

دنباله سئوال امتحان درس :ادبیات

.2دانش ادبی (  2/5نمره )

بارم

برای هر یک از ابیات زیر دو آرایه بنویسید ( .با ذکر مورد هر آرایه و بدون ذکر معنی )

0/5

الف) پرسش تشنگی را تو آبی ،جوابی  /ریگ های بیابان تو را می شناسند

ب) مپیچ از ره راست ،بر راه کج

 /چو در هست حاجت به دیوار نیست

0/5

تاریخ ادبیات
الف) برای هر یک از نویسندگان زیر یک اثر بنویسید و بگویید که متعلّق به چه قرنی هستند؟
-

نظامی عروضی ( نام اثر:

-

ب) نام نویسنده هر یک از آثار زیر را بنویسید
سبک شناسی (

 /قرن:

)

)

1

 -سنایی( :نام اثر:

)

 /قرن:

0/5

بهارستان (

)

 .3لغت و معنی (  2نمره )

2

صومعه ( :

)  /صنع ( :

)  /مفتون (

)

هجو ( :

)  /سالله ( :

)  /تدبیر ( :

)

باشندگان ( :

)  /غرّه ( :

)

 .4درک مطلب (  2نمره )
الف) نویسنده ی درس آداب زندگی ،مردم بی هنر را به چه چیزی تشبیه می کند؟ چرا؟

0/5

ب) در بیت زیر منظور از قسمت مشخص شده چیست؟

0/5

آینه چون نقش تو بنمود راست

خود شکن آینه شکستن خطاست

پ) چرا ویکتور هوگو ( درس آرزو )  ،پول را ارباب بدی می داند و خدمتگزار خوبی؟

0/5

ت) منظور از مصراع « میالد گل و بهار جان آمد » چه کسی است؟

0/5

صفحه  2از 4

تاریخ امتحان95/3/5 :

دنباله سئوال امتحان درس :ادبیات

 .5دستور (  3/5نمره )

بارم

الف) ساخت هر کلمه را مشخص کنید ( مشتق – مشتق مرکب – مرکب – ساده )

0/5

-

)

سردبیر (

)

نی زار (

ب) در جمله ی زیر قید ها را با ذکر نوع آن مشخص کنید.

0/5

محمّد چرا دیروز غایب بود؟

پ) جدول زیر را کامل کنید ( تمامی افعال خواسته شده را در اول شخص مفرد بنویسید )

مصدر

ماضی التزامی

مضارع مستمر

ماضی استمراری

1

مضارع التزامی

خواندن

ت) در گروه های اسمی مشخص شده ی زیر هسته وابسته و نوع وابسته را بنویسید.

0/75

ی حق دان
 جهان  ،جمله  ،فروغِ رو ِ

 برایت ای مهربان ،آرزو می کنم همواره دوستی خوب داشته باشی

0/75

 .6خود ارزیابی (  2/5نمره )
الف) هنگام سخن گفتن دیگران به چه نکاتی باید توجه کرد؟ ( ذکر دو مورد )

0/5

ب) ویژگی های اخالقی ابوریحان و خواجه نصیر را مقایسه کنید

0/5

صفحه  3از 4

تاریخ امتحان95/3/5 :

دنباله سئوال امتحان درس :ادبیات

بارم

پ) چه شباهت هایی بین درس دهم ( آرشی دیگر ) و درس هفتم ( هم زیستی با مام میهن ) وجود دارد؟ ( ذکر دو مورد )

0/5

ت) منظور از جمله ی « خداوند به دل ها و کردارتان می نگرد » چیست؟

0/5

ث) در درس شازده کوچولو ،چرا روباه دوست داشت اهلی شود؟

0/5

 .7شعر حفظی (  1/5نمره )
ابیات زیر را کامل کنید:
الف) در پیله تا به کی ،بر  ...........................تنی؟  /پرسید کرم را  ...........................از فروتنی
ب) هر که در او جوهر ...............................است
پ) چو فردا نامه خوانان نامه خوانند

 /بر همه چیزیش  ......................است
/

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

صفحه  4از 4

0/5
0/5
0/5

