
 

 

 نهم                  

              ادبیات فارسی         

     

 (5معنی لغات و اصطالحات مشخص شده را بنویسید.) -1

 غم مخور سامانکن                      وین سر شوریده بازآید به سفله گر تکبر می کنی با خواجگان 

 یابی داددر باطن من پدید آمد                               داد ده تا  داعیه ای

 چه می کنی؟ فرتوتیدر ایام                                       خصالیار و همدم نیکو 

 در کنج خلوتی؟ منزویجوانی به بازار نیست                                  تا چند  متاع

 هفت رنگ گردد دیباییاقوت انار                         زمین چون   حقهفهم عاجز شود از 

 

 (2بیت های زیر را به نثر روان بازنویسی کنید.)معنی کنید( ) -2

 در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم                   سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور

 سعدیا راست روان گوی سعادت بردند                       راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

 

 ( 1ا کلمات مناسب کامل کنید.)جاهای خالی را ب -3

 از هم خانواده های ) حجت ( می توان به ................ اشاره کرد.

 مرزبان نامه اثر ................. است.

 هرگاه شاعر نام هنری خود را در شعر بیاورد به آن آرایه .............. می گویند.

 ) به رغم ( به معنای ................. است.

 

 (1.5در ) همین دوران دفاع مقدس ، ایرانیان تن را سپر کردند ( هسته های گروه اسمی را مشخص کنید.) -4



 

 

 

 

 

 (2نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید. ) -5

 شود  بهگویند و یکی گفته نیاید ز هزار                                  ای دل غمدیده حالت  همه

 تن به کشتن دهیم سر به سردرویش کن                              همه  مردمور تواضع میکنی با 

 

 (1نویسنده آثار زیر را بنویسید. ) -6

 اخالق ناصری         

 قابوس نامه

 را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور (: توبا توجه به بیت ) ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند       چون  -7

 (0.5نقش دستوری کلمه مشخص شده چیست؟ ) -(                             ب0.5آرایه ادبی ذکر کنید.)یک  -الف

 

 (1در جمله های زیر نوع فعل مضارع را مشخص کنید.) -8

  می گویمجان ما در طلب وصل دوست                            اسرار او را فاش  برودگر 

 

 اند که دهد میوه الوان از چوب ؟ ( :با توجه به مصراع ) که تو -9

 (0.5آیا این مصراع پرسش انکاری دارد؟ چرا؟ ) -(                     ب0.5یک آرایه ادبی ذکر کنید.) -الف

 

 (1.5در ) این دو دانش آموز کوشا ... ( وابسته های گروه اسمی و نوع آن را مشخص کنید.) -10



 

 

 

 

 

 ی بر مراد ما نرفت        دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور (:در بیت ) دور گردون  گر دو روز -11

 (0.5یک آرایه ادبی ذکر کنید. ) -الف

 (0.5مفهوم بیت را بنویسید.) -ب

 

 (2برای هر یک از کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید.) -12

 غنی

 مبصر

 

 

 

 

 

 

 

 شاد و سربلند باشید...

 


