
 
 
 
 
 
 
 

 نمره 20جمع بارم : 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 

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

 سؤاات

آنچه بر روی زمین است، از انواع نباتات و آنچه میان آسمان و زمین است چون قوسِ قُزَح، همهه جاابهص عهخد یهتای ت ها        

 است.

نشین بر مخش و کردار  تأثیرگذاری همهر که با بَتان نشیخت، اگر نیز طبی ت ابشان در او اثر نکخت، به طربقت ابشان متهم گردد. 

نشهین   انسان بر دبن و آبین دوسهت و ههم  »فرمابخت:  م  -علّ  اه جلیه و آ ه  -که رسول اکرم  انسان چخان مهم و جمیق است

 «یود است.

متقتم ط ن نکخت و در محاورات  که به  رواب دبگری تمام شود، پس جواب یود بگوبت بر وجه  که دجآدم  بابت عبر کخت تا 

نت، استراق سمد نکخت و تا او را با یود در آن مشارکت نتهخهت،  ریته داوض نخمابت و اگر از او پوشیحضور او میان دو کس رود، 

 متایلت نکخت.

ن و هاهو  کخهت و بهرای آنکهه انتقهاد  بهه   ه       هاب  که در روزگار او پتبتار شته بود، جسورانه انتقاد م  ی تباه  حافظ از همه

 آمیزد. ن م  طشباهت نیابت، آن را با 

 

 ز ق ر چاه برآمت به اوج ماه رسیت                  دران غیور           جزبز مصر به رغم برا          

 های پخهان غم مخور باشت انتر پرده بازی            غیص شو نومیت چون واقف نِه ای از سِرهان م          

 بارویمرگ، رو تٛنمردابا چو           با بزرگ  و جزّ و ن مت و جاه                           

 تو را تا در آبیخه زنگار نیست                به چشم بصیرت به یود در نگر                 

 شکر اِن ام تو هرگز نکخت شکرگزار              ن متت بار یتابا ز جتد بیرون است             

 
 

  
 1از 1ی  صفحه

 نام و نام خانوادگی: ..........................
 نهم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................
 ...............................شماره داوطلب: 

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:
 

 جمهوری اسامی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل ی اداره

 تهران 4ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  اداره
 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 
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