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 موفقیت قدم اولین در اگر
 و سعی شد می ما نصیب
  نداشت معنی دیگر عمل

 امتحانات نوبت اول
 سال تحصیلی 

 نهم ادبیات فارسی
 
 

 

 تاریخ :   دقیقه   95 زمان :  نام دبیر :

  امضاء دبیر : : حروفنمره با   : عددنمره با 

  نمره ( 2) بنویسید  را زیر های واژه معنی -1
 :دیبا                 :                    موسم                            :                    ستودن              :                     بساط          
 :احزان                  :                فرزانه                       :                 نمودن خوض                :                 منزوی          

 (3) بنویسید را زیر های عبارت و ها بیت معنی -2

 "نهار و لیل و کند مسخر وخورشید ماه                عزیز تقدیر به که خدایی عیب بی و پاک"  

 

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

 

 "بود بهتر اصل گوهر از گوهرتن که داری نیز تن گوهر باشی، گوهری و اصیل چه اگر که کن جهد "  

 

 (1) کنید مشخص را زیر های بیت ادبی های آرایه -3 

 " اسرار این کند فهم مستمعی، همه نه         اند درتسبیح همه درختان، و دریا و کوه "  
 

 "مخور ،غم توفان ز کشتیبان، است نوح را تو چون              برکند هستی بنیاد فنا سیل ار دل ای "  

  

 (2) بنویسید را زیر آثار نویسندگان نام -4

 :نامه قابوس                                                        :        دیدن برای روز سه          

 :شب ای                                                         :              شناسی سبک          

 (1) است شده نوشته ............................... قرن در و است ............................................................ مقاله چهار کتاب دیگر نام -5
          

 (2) کنید مشخص را( وابسته ونوع هسته،وابسته) اسمی های گروه زیر عبارت در -6

 "برد کودکی دنیای به مرا جنگلی سرسبز درختان همه آن "   

 

 (1) کنید صرف را "شنیدن"مصدر مستمر مضارع -7

 

 (1) است؟ شده درست جمله چند از زیر های بیت -8

 شکرگزار نکند هرگز تو انعام شکر            است بیرون عدد بارخدایا،ز  نعمتت   

 

 مخور غم پنهان های بازی پرده اندر باشد             غیب سر از ای نه واقف چون! نومید مشو هان   

 

 (1) بزنید مثال و کنید تعریف را تخلص -9 

 

 (1) کنید تعریف مثال ذکر با را انکاری پرسش -11
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