
 : نام
N 

 

 نهم ادبیات فارسی : نام درس

 مهر آموزشگاه
  : تاریخ آزمون : نام خانوادگی

 : ساعت شروع :رشته 

 : تعداد سوالات نوبت اول
 

 بارم  عنوان سوالات             ردیف

 معنی ابیات و عبارات زیر را بنویسید. 1
 

 به نام خداوند جان و خرد                                      کزین برتر اندیشه برنگذردالف : 
 اسرارکوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند                         نه همه مستمعی فهم کند این ب : 
 غنیمت شمر ، جز حقیقت مجوی                                که باری است فرصت ، دگر بار نیستج : 
  دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت                         دائماً یکسان نباشد حال دوران ، غم مخورد : 

 دیگر و بر صورتی دیگر و همه از یکدیگر نیکوتر . نگاه کن مرغان هوا و حشرات زمین را هر یکی بر شکلیک : 
 چون مغیلان که تن دارد و سایه ندارد ، نه خود را سود کند و نه غیر را .بدان که مردم بی هنر ، مادام بی سود باشد ،  م :
 

6 

 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید. 2
 

 خداوند دل است تنبیهآفرینش همه ب :                          بود  برناز دانش دل پیر الف : 
 

 در خود نگر بصیرتبه چشم د :     .   کنی ، می باش  قناعتاگر به درجه مورچه ج : 
 

 باز آید به سامان غم مخور شوریدهوین سر م :          .  دوستی می زنند لافچه بسیارند کسانی که  :ک
 

 .        که میان دو کس رود ، خوض ننماید . محاورتیدر .    و :  در آمد ز دست پویهپایش از آن ی : 
 

2 

 به سوالات پاسخ دهید.  زیر عبارتبا توجه به الف :  3
 « انسان بی دوست ، همواره غمگین است ؛ به بیان دیگر تنهایی یکی از دشوار ترین مصائب است .» 

 کدام واژه به معنای بلاست ؟ – 2                                   یک صفت عالی بیابید . -1

 مسند جمله اول را مشخص کنید . – 4نهاد هر دو جمله را بنویسید .                              -3
 

 ز طوفان غم مخور چون تو را نوح است کشتیبان /         ای دل ، ار سیل فنا بنیاد هستی بر کند »با توجه به بیت ب : 

» 

 کدام واژ تشخیص دارد ؟ – 1

 ؟ یک تشبیه بیابید  -2
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 آثار زیر از چه کسانی است؟ 4
 

 : چهار مقاله ( :                             ج قابوسنامه  (ب                         :اسرار التوحید  (الف 

52.1 

ebnesina
Typewriter
E/* 'E*-'F:70 /BÌBG



 

 آرایه ادبی پیدا کنید.در هر یک از ابیات زیر یک  1
 

 دریغ است ایران که ویران شود                          کنام  پلنگان و شیران شودالف : 
 آینه چون نقش تو بنمود راست                             خود شکن آیینه شکستن خطاستب : 
 عاجز شود از حقّه ی یاقوت انارعقل حیران شود از خوشه زرّین عنب                       فهم ج :
 

121 
 

 هسته و نوع وابسته ها را مشخص کنید. 6
 

     فلان دانش آموز مدرسه (ب                                           آن دفتر زیبا (الف 
               

 

3 

 در عبارت زیر نقش واژه مشخص شده چیست؟ .
 

 «کنده کرده باشند  گچ نقش واگر در خانه ای شوی که به »  
 

 متمم  (مفعول                          د  (مسند                             ج  (نهاد                      ب  (الف 

 

 

1/ 
 
 

دبیات را اهرگاه بخواهیم منظور خود را زیباتر و دلنشین تر بیان کنیم ، از ادبیات بهره می گیریم . به همین دلیل است که  8
 زبان .............. یا .................. می نامند .

 

1/ 

 بیت زیر چند جمله دارد؟ 9
 خلوت نشسته ام زین روی منحنی                             -پاسخ بداد کرم  –در فکر رستنم 

 

1/ 

 زمان فعل های زیر را بنویسید . 15

                                 ب ( دارد می خواند :                                :                             بپوشند  (الف  
 

1 

 مفرد کلمات زیر را بنویسید . 11
 (  رسوم : د                                                               جوانب :  ( الف
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 نمره ( 2) حفظ شعر  12
 ..........................................................................                                      اینک تو را چه شد ، کای مرغ خانگی  -1

 ..................... گشتند دیدنیجستند از                                           همسال های من ................... شدند -2
 رفت برون با دو سه همزادگان                                       ............................................................... -3

 چیزش توانایی است..................... هر که در اوجوهر .................. است                                           -4
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 25 پیروز و کامروا باشید  
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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