
                    

                                       الهی به امید تو...

 

 

 

 دبیرستان دوره اول عطارد
 

                

 

 

 آزمون هفتگی 2 نهم )درس های ادبیات و فیزیک(

13:30ساعت  23/07/1399ریخ برگزاری:تا  

                      آزمون نمره منفی دارد. 

نقیت برای همه دانش آموزان عزیزمابا آرزوی موف  



 

 3و  2و  1دروس  –ادبیات نهم 

 کدام گزینه در خصوص بیت  ) ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی  /  نروم جز به همان ره که توام راه نمایی (  -1

 صحیح است؟

 ( ) خدا ( مسند است  2( شش جمله دارد                                       1

 ( هر سه گزینه4                       ( ) راه ( مفعول است           3

 با توجه به بیت ) ستودن نداند کس او را چو هست  /  میان بندگی را ببایدت بست ( کدام گزینه نادرست است؟ -2

 ( ) کس ( هسته است 2( ) ستودن ( نهاد است                                1

 ( بیت سه جمله دارد4              ( کنایه دارد                              3

 کدام آرایه در بیت  ) کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند  /  نه همه مستمعی فهم کند این اسرار ( به کار نرفته است؟ -3

 ( تشبیه4( تشخیص           3( تناسب          2( تلمیح             1

 بردند  /  راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار ( کدام است؟ نهاد در ) سعدیا راست روان گوی سعادت -4

 کج رفتار –( گوی 4منزل      –( سعدیا 3کج رفتار     –( راست روان 2راستی       –( سعدیا 1

 در بیت ) نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است  /  شکر انعام تو هرگز نکند شکرگزار ( کدام گزینه نادرست است؟ -5

 ( )تو( مضاف است4( )هرگز( قید است          3( انعام = بخشش         2گزار ( نهاد است      ( ) شکر1

 در ) آفرینش همه تنبیه خداوند دل است ( هسته های گروه اسمی کدام اند؟ -6

 ( هیچکدام4تنبیه         –همه  –( آفرینش 3خداوند         –( دل 2تنبیه         –آفرینش ( 1

 گزینه درست است؟ کدام  -7



                    

                                       الهی به امید تو...

 

 متاع : کاالی با ارزش –بصیرت : بینایی  –( زنگار : زنگ فلزات 1

 دیبا : ابریشم –بساط : سفره  –( میغ : ابر 2

 خسرو : آوازه خوان –فرتوت : پیر  –( حرص : آز 3

 عار : تنهایی –غنی : بی نیاز  –( حجت : دلیل 4

 کدام گزینه نادرست است؟ -8

 سریر : اورنگ –معرفت : شناخت  –( منزوی : گوشه گیر 1

 فراخ : باز –مختصر : کم و کوتاه  –( قندیل : چراغ دان 2

 نبات : گیاهان –قوس قزح : رنگین کمان  –( آیات : نشانه ها 3

 جهالت : نادانی –الوان : رنگارنگ  –( افسار : دهنه 4

 باشد؟نمیتواند معنای ) صنع ( کدام گزینه   -9

 ( هدر رفته4( ساختن           3( نیکویی          2( احسان          1

با توجه به بیت ) که تواند که دهد میوه الوان از چوب / یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار ( کدام گزینه نادرست  -10

 است؟

 ( پرسش انکاری ندارد4    ( )گل( مفعول است    3( جناس تام دارد        2( تضاد دارد      1

 کدام گزینه پرسش انکاری دارد؟ -11

 ( ابر از شوق که میگرید چنین زار زار؟1

 ( تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟2



 

 چو بفروختی از که خواهی خرید؟ / متاع جوانی به بازار نیست( 3

 ؟ ( کان روز به علم تو چه افزود ؟ / وز کرده خود چه برده ای سود4

 نقش دستوری ) پریدنی ( در ) در حبس و خلوتم تا وارهم به مرگ / یا پر برآورم بهر پریدنی ( کدام است؟ -12

 ( نهاد4( متمم           3( مفعول            2( مسند            1

 کدام دسته هم خانواده ها درست هستند ؟ -13

 غنایم –مغتنم  –( غنی 2        صبور                              –مبصر  –( صابر 1

 مسعی –سعید  –( ساعد 4احتیاج                                      –حجت  –( حاجت 3

 کدام گزینه درست است؟ -14

 ( مساعی : تالشگر2( مسعی : تالش ها                                              1

 ( هیچکدام4                         ( ساعی : تالش                        3

 در ) ز آزادگان بردباری و سعی / بیاموز، آموختن عار نیست ( کدام کلمات هسته هستند؟ -15

 عار  –( آموختن 2صبر                                 –بردباری  –( آزادگان 1

 2و  1( 4صبر                          –بردباری  –آزادگان  -( عار3

 کدام از آثار نظامی نیست؟ -16

 ( لیلی و مجنون4( خسرو و شیرین         3( فرهاد و شیرین          2( مخزن االسرار        1

 پدر شعر نوی فارسی کیست؟ -17

 ( سهراب سپهری4      ( اخوان ثالث        3             ( احمد شاملو   2( علی اسفندیاری      1



                    

                                       الهی به امید تو...

 

در ) هر سه دانش آموز تنبل کالس نهم از این کالس بی نظم اخراج شدند ( چند وابسته گروه اسمی  -18

 داریم؟

 ( هفت4( شش                       3( پنج                        2( چهار                 1

 پرسید کرم را مرغ از فروتنی ( کدام گزینه درست است؟در ) در پیله تا به کی برخویشتن تنی /  -19

 ( هیچکدام4( مرغ : متمم                3( کرم : نهاد                2( تنیدن : بافتن       1

 کدام بیت با بیت ) مپیچ از راه راست بر راه کج / چو در هست حاجت به دیوار نیست ( غرابت معنایی دارد؟ -20

 شایی ز ره بام برآیم / که بسی جان لطیفی که تماشای تو دارد( اگرم در نگ1

 ( سعدیا راست روان گوی سعادت بردند / راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار2

 ) سالک : مسافر، راه رو( ( در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست / در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست3

 ا... است / به عمر خود نمیگردم سر مویی ز راه خود صراط مستقیم من طریق نعمت (4

 موفق و سربلند باشید...
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