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      دبیرستان  نوبت اّول     نهم     امتحان ادبیّات فارسی      پایه ی

 دقیقه60تاریخ : .........    وقت : نام پدر: ..........        نام خانوادگی : ............    نام و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نمره(5/1(معنی واژه های مشّخص شده را بنویسید.)1

 خداوند دل است .......... تنبیهآفرینش همه ب:  ......          فرتوتیدر موسم کهن سالی و الف: 

 نداند کس او را چو هست ........... ستودند:   ملک وی هیچ خبر ندارد ......    سریرواز ج:

 در کنج خلوتی؟ ........ منزویتا چند و:   کند و لیل و نهار......  مسّخرماه و خورشید ه:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نمره(5/1(واژه ی صحیح را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید.)2

   .......  یکسان نباشد حال دوران غم مخور.) داعما ؛دائما ، دائمن( الف:

                                                   ودرمحاوراتی که به حضوراومیان دوکس رود ........... ننماید.) خوز ،خوظ ، خوض(:ب

                                                         .) حیران ،هیران ( عقل ........ شود ازخوشه ی زریّن عنبج:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نمره(4(معنی ابیات وعبارات زیر را بنویسید.)3

 نبینی،مرنجان دو بیننده را      به بینندگان ،آفریننده را                     الف:

 خبرت هست که مرغان سحر می گویند:        آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار؟ب:

 بدان که هرچه در وجود است ، همه صنع خدای تعالی است.ج:

 سخن، ناپرسیده مگوی واز گفتار خیره پرهیز کن.د:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نمره( شعر حفظی2(جاهای خالی را پرکنید.)4

 نعمتت ........ زعدد ...... است                شکر .......  تو هرگز نکند ......الف:

 خواهی ...........؟                 ...... جوانی به  ......... نیستچو...... از که ب:
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»با توّجه به بیت(5

اقوام روزگار به اخالق زنده اند        قومی که گشت فاقداخالق مردنی است

به « 

 نمره (2پرسش های زیر پاسخ دهید.)

 ی مردنی رابنویسید.الف:سراینده ی بیت فوق کیست؟                             نوع واژه 

 بیت ذکر شده چند جمله است؟                                یک جمع مکّسر پیدا کنید وبنویسید.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نمره(1 بنویسید.)« گویی،روزگاری دراز صفت آن  شویاگر در خانه ای »(نوع فعل ها را در عبارت6

 شوی :                                                                گویی:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نمره(2منظور از گوهر تن و گوهر اصل چیست؟)« گوهرتن از گوهر اصل بهتر بود»در جمله ی (7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نمره(2(جدول زیر را کامل کنید.)8

مضارع  بن مضارع بن ماضی مصدر
اخباری سوم 
 شخص جمع

مضارع 
دوم التزامی 

 شخص مفرد

مضارع 
مستمراول 

 شخص جمع

    شکن  شکستن

  ببینی    دیدن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظامی عروضی سمرقندی،نویسنده وشاعر قرن ........ هجری است.اثر مشهور او کتاب مجمع النّوادر یا ....... نام (9

م نوشته شده است.) ّ
دارد که درباره ی چهار گروه از مردم یعنی،  ........ ،شاعر ، ........ و منج

 نمره(1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10( .  نمره(1(نشانه ی صفت برترین یا ..... ،پسوند ...... است و این صفت وابسته ی ....... اسم است مانند : ..........

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نمره(1ص کنید.)هسته و نوع وابسته ها را مشخّ « همین دو درخت بزرگ زیبا»در گروه اسمی(11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صبر: ........، .........     ب(هاجر: ........... ، ...........نمره(  الف(1(برای هر واژه دو هم خانواده بنویسید.)12

 

 آسمان زندگی تان تا ابد بی ابر باد!

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping

	1875797979madares.pdf (p.1)
	farsi nohom 1.pdf (p.2-3)

