
 

 وزارت آموزش و پرورش  دبیرستان: شمیم دانش

 اداره کل استان خوزستان

 مدیریت شهرستان شوش

 نام:

نهمپایه  –امتحان: فارسی   نام خانوادگی: 

2012/  21/  21تاریخ: دوشنبه    نام پدر: 

دقیقه 01مدت:   1ات: تعداد صفح طراح : خانم علی حسینی  
5/1 معنی و مفهوم شعر و نثر -   

بیت ها و عبارت های زیر را به نثر روان امروزی برگردانید. -  

(2چشم باز کن تا عجایب بینی که مدهوش و متحیر شوی.) -2  

 

(5/1در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود، خوض ننماید.) -1  

 

(2پنهان غم مخور)هان مشو نومید چون واقف نه ای از سرّ غیب               باشد اندر پرده بازی های  -3  

 

لفا  

معنی واژه مشخص شده را بنویسید. - 2  

 2 – داد ده تا داد یابی.)              (                            1- کلبه احزان شود روزی روزی گلستان غم مخور)                      (

 3- کُنام  پلنگان و شیران شود )                          (      0- که تواند که دهد میوه الوان از چوب؟)                   (

 ب

5/1  درک مطلب 

گرد خویش می گردم کنایه «گِرد خویش می گردم و پیوسته در خود سفر می کنم تا هر چه نباید از خود دور گردانم»در عبارت -2

(5/1از چیست ؟)  

(5/1در جمله زیر قید ها را مشخص کنید) -1  

آموزان امروز مشتاقانه کتاب می خوانند دانش -  

(15/1در وصف خواجه نصیرالدین بیانگر چه مفهومی است ؟)« من نام تو را کوه آهن نهاده ام»جمله ی  -3  

□توانمند بودن                    □قدرتمند بودن               □خستگی ناپذیری            □پرتلاش بودن  

(5/1)زیر به چه نکته ای تاکید می کند؟عبارت  -0  

«ر نکند به طریقت ایشان متهم گرددهر که با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان در او اث»  

 

□غ                  □.     ص(15/1)را نشانه ی مفعولی است «امیر خراسان را پرسیدند »در عبارت  -5  

.(15/1)مشخص شده را بنویسید نقش دستوری کلمه ی  -0  

 - این عالم خانه ی خداست و فرش وی زمین است

کدام عناصر زیبایی سخن به کار رفته «کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند/ نه همه مستمعی فهم کند این اسرار »در بیت  -7

(15/1است؟)  

□ 3و1گزینه  -0             □مراعات نظیر  -3          □تلمیح  -1             □تکرار  -2  

 ج

 تاریخ ادبیات 2

.(5/1)ام نویسنده است نام او را بنویسید متن زیر شرح حال کد -2  

از دانشمندان معروف دوره ی سلجوقی است پدرش مردی بافنده بود از آثار او می توان کیمیای سعادت را نام برد»   

  (5/1د از ......................است )کتاب اسرار التوحی -1

 د

5/2  دانش های زبانی 

(2در گروه اسمی زیر وابسته ها و نوع آن را مشخص کنید) -2  

دو دختر باهوش -  

 ه
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  (5/1چیست؟)«گوهر تن از گوهر اصل بهتر بُوَد»از  منظور -1

5/2  دانش های ادبی 

(15/1در بیت زیر تخلص را مشخص کنید) -2  

«از روی هواست / هر کجا نور است ز انوار خداست این سخن پروین نه»  

(5/1نوع فعل را در جمله های زیر مشخص کنید ) -1  

مانده اند دوستانم در مدرسه  -  

شاید به دیدار شما بیایم  -  

(15/1دو واژه ی مشخص شده چه آرایه ای دارند ) -3  

 همی خواهم از کردگار جهان / شناسنده آشکارا و نهان 

(5/1یادآور کدام ضرب المثل است؟) بیت زیر -0  

«همی دانه و خوشه خروار شد/ ز آغاز هر خوشه خروار نیست»  

 ی
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 وزارت آموزش و پرورش  دبیرستان: شمیم دانش

 اداره کل استان خوزستان

 مدیریت شهرستان شوش

 نام:

نهمپایه  –امتحان: فارسی کلید   نام خانوادگی: 

2012/  21/  21تاریخ: دوشنبه    نام پدر: 

دقیقه 01مدت:   1ات: تعداد صفح طراح : خانم علی حسینی  
5/1 معنی و مفهوم شعر و نثر -   

بیت ها و عبارت های زیر را به نثر روان امروزی برگردانید. -  

(2چشم باز کن تا عجایب بینی که مدهوش و متحیر شوی.) -2  
 چشمت را باز کن و دقت کن تا شگفتی های آفرینش خداوند را در دنیا ببینی و شگفت زده و حیران شوی

(5/1در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود، خوض ننماید.) -1  

 در گفت و گو هایی که با حضور او میان دو نفر انجام می شود عمیق فکر نکند

(2پنهان غم مخور)هان مشو نومید چون واقف نه ای از سرّ غیب               باشد اندر پرده بازی های  -3  

سرار غیب اگاهی نداری و بازی های پنهان زیادی پشت پرده خلقت وجود دارد.نا امید مباش زیرا از ا  

لفا  

معنی واژه مشخص شده را بنویسید. - 2  

 2 – داد ده تا داد یابی.)عدل و انصاف (                            1- کلبه احزان شود روزی روزی گلستان غم مخور) غم ها (

 3- کُنام  پلنگان و شیران شود ) آشیانه (      0- که تواند که دهد میوه الوان از چوب؟)  رنگارنگ  (

 ب

5/1  درک مطلب 

گرد خویش می گردم کنایه «گِرد خویش می گردم و پیوسته در خود سفر می کنم تا هر چه نباید از خود دور گردانم»در عبارت -2

کنایه از اعمال و کار های خود را بررسی کردن (5/1از چیست ؟)  

(5/1در جمله زیر قید ها را مشخص کنید) -1  

مشتاقانه -امروز   آموزان امروز مشتاقانه کتاب می خوانند دانش -  

(15/1در وصف خواجه نصیرالدین بیانگر چه مفهومی است ؟)« من نام تو را کوه آهن نهاده ام»جمله ی  -3  

 پرتلاش بودن□            خستگی ناپذیری▪               قدرتمند بودن□                    توانمند بودن□

(5/1)زیر به چه نکته ای تاکید می کند؟عبارت  -0  

«ر نکند به طریقت ایشان متهم گرددهر که با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان در او اث»  

 اهمیت دوست و همنشین 

▪غ                  □.     ص(15/1)را نشانه ی مفعولی است «امیر خراسان را پرسیدند »در عبارت  -5  

.(15/1)مشخص شده را بنویسید نقش دستوری کلمه ی  -0  

 - این عالم خانه ی خداست و فرش وی زمین است نهاد

کدام عناصر زیبایی سخن به کار رفته «کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند/ نه همه مستمعی فهم کند این اسرار »در بیت  -7

(15/1است؟)  

▪ 3و1گزینه  -0             □مراعات نظیر  -3          □تلمیح  -1             □تکرار  -2  

 ج

 تاریخ ادبیات 2

.(5/1)ام نویسنده است نام او را بنویسید متن زیر شرح حال کد -2  

محمد غزالی از دانشمندان معروف دوره ی سلجوقی است پدرش مردی بافنده بود از آثار او می توان کیمیای سعادت را نام برد»   

  (5/1است )محمد بن منور د از کتاب اسرار التوحی -1

 د

5/2  دانش های زبانی 

(2در گروه اسمی زیر وابسته ها و نوع آن را مشخص کنید) -2  

 ه
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شمارشی  باهوش وابسته پسین صفت بیانی دو وابسته پیشین صفت دو دختر باهوش -  

  داشتن دانش از نژاد و تبار با ارزش تر است. (5/1چیست؟)«گوهر تن از گوهر اصل بهتر بُوَد»از  منظور -1

5/2  دانش های ادبی 

(15/1در بیت زیر تخلص را مشخص کنید) -2  

پروین «از روی هواست / هر کجا نور است ز انوار خداست این سخن پروین نه»  

(5/1نوع فعل را در جمله های زیر مشخص کنید ) -1  

ماضی نقلیمانده اند دوستانم در مدرسه  -  

  ماضی التزامی شاید به دیدار شما بیایم -

(15/1دو واژه ی مشخص شده چه آرایه ای دارند ) -3  

 همی خواهم از کردگار جهان / شناسنده آشکارا و نهان  تضاد

(5/1یادآور کدام ضرب المثل است؟) بیت زیر -0  

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود «همی دانه و خوشه خروار شد/ ز آغاز هر خوشه خروار نیست»  

 ی
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