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 اول: نوبت امتحانی                           باسمه تعالی                                                  نام:                                                                     

 شعبه :            نهم پایه:                                                                                        نام خانوادگی:

 : تاریخ امتحان                  اداره سنجش                                                           نام پدر:                                                               

  ساعت شروع:                                 :                                                       دفترشماره 

  مدت امتحان:                                                                                               ادبیات فارسی   نام درس:

           )مهر آموزشگاه (                                                                                                                                       

ت
ح

صحی
  

 تاریخ و امضا:                                                   نمره به عدد:                           نمره به حروف:                                              نام و نام خانوادگی دبیر:   

                                    
 

  امام علی ) ع ( «.مرتبه چون به فهم و دانایى رسد، متواضع مى شودانسان بلند  » ردیف
 بارم

 معنی مصراع های زیر را بنویسید  1

 ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار 

 خلوت نشسته ام زین روی منحنی 

 گه خود پسندی و پندار نیست 

 دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ؟

2 

 جمله های زیر را به فارسی روان معنی کنید  2

 در زمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته و جوانب وی فراخ گسترانیده 

 

 جهد کن که اگر چه اصیل و گوهری باشی گوهر تن نیز داری 

1 

 نویسنده کتاب های زیر را نام ببرید  3

 س نامه ......................................اخالق ناصری .....................................  قابو

 سبک شناسی ....................................کیمیای سعادت .......................................

2 

این کتاب مشتمل بر نوشته شده است ..............................................................توسط ...........مرزبان نامه به شیوه ی کتاب ............................... 4

 ...............................است که آن را ......................................به زبان فارسی ترجمه کرد 

1 

 آرایه موجود در مصراع های زیر را مشخص کنید  5

 در بیا بان بر تشنه ای ببارد  ابری که

 اند  حکوه و دریا و درختان همه در تسبی

 همه گویند و یکی گفته نیاید زهزار

 حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار 

2 

 درمصراع های زیر نقش کلمات مشخص شده در جمله چیست ؟ 6

 بنیاد هستی بر کند  سیل فنا ای دل ار 

 مرگ در حبس و خلوتم تا وارهم به 

 دگر بار نیست  فرصت که باری است 

 گه کار و شایستگی است جوانی  

1 

 هسته  و وابسته های گرو ه های اسمی زیر را مشخص کنید  7

 

 مهربان ترین معلم مدرسه                                                    این دانش   آموز کو شاتر       
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