
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 ابیات و عبارات زیر را معنی کنید. 1

 های پنهان غم مخورباشد اندر پرده بازی ای از سر غیب /هان مشو نومید چون واقف نه الف.

 

 آفریننده را نبینی/ مرنجان دو بیننده رابه بینندگان  ب.

 

 آفرینش همه تنبیه خداوند دل است/دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار پ.

 

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

2 

 مفهوم عبارات زیر را بنویسید. 2

 الف. از جای تهمت زده پرهیز کن.

 ب. داد ده تا داد یابی.

 سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور. پ.

 ندانی که ایران نشست من است. ت.

1 

 کلمات زیر رامعنی کنید. 3

 استراق سمع                             متقدم

 خوض نمودن                              احزان

 مصائب                                  شکیبا

 فراخمصاحبت                                 

2 

 در عبارات زیر هسته و وابسته را مشخص کنید و نوع وابسته را بنویسید 4

 الف. این همه آیات

 ب. کدام مستمع آگاه است.

 

1 

 2از  1صفحه 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 نهم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .داوطلب: ..............................شماره 

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1401 - 1402سال تحصيلی  نوبت اول پایانآزمون 

 ادبیات فارسی نام درس:

 مائده آقایی نام دبیر:

 21/10/1401 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

https://hamyar.in/ همیار



 نمره 01جمع بارم : 

 برای بیت زیر یک آرایه بیابید و آرایه های خواسته شده را بنویسید 5

 «خواهی خرید؟/متاع جوانی به بازار نیستچو بفروختی از که »

 الف. ............

 ب. تضاد و مراعات نظیر.........

 پ. تشبیه.......

1 

 از مصدر گفتن برای دوم شخص جمع فعل ماضی ساده، مضارع اخباری، مضارع التزامی و مضارع مستمر را صرف کنید. 6

 

 

 

1 

 با توجه به متن به سواالت پاسخ دهید؟ 7

 «پست داشتی، به امیر خراسان چون افتادی؟ شغلیچیز بودی و امیر خراسان را پرسیدند که تو مردی فقیر و بی»

 الف. واژه چون در آخرین جمله به چه معناست؟

 در جمله اول چیست؟ « را »ب. نوع 

 پ. متن باال چند جمله است؟

 ت. نقش واژه مشخص شده چیست؟

1 

 نویسنده آثار زیر را بنویسید. 8

 مرزبان نامه:

 قابوس نامه:

 مخزن االسرار:

 اخالق ناصری:
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 2از  2صفحه 

https://hamyar.in/ همیار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 مولف پاسخ مشخص و دقیقی برای این سوال وجود ندارد گبا توجه به نظریه مر 1

 مفهوم عبارت با توجه به توضیحات دانش آموزان است و پاسخ مشخصی ندارد. 2

3 

 وش دادنگپنهانی 

 اندیشه کردن

 سختی ها

 یهم نشین

 پیش قدم

 ناراحتی

 صبور

 گشاده

4 
 ههست الف. صفت اشاره / صفت مبهم /

 صفت بیانیب. صفت مبهم/ هسته/ 

5 

 پرسش انکاری

 فروختن و خریدن

 متاع/ بازار/ خرید/ فروخت

 متاع جوانی

6 

 گفتید

 گوییدمی

 بگویید

 گوییددارید می

7 

 چگونه

 اضافه

 جمله 4

 مفعول

8 

 سعد الدین واوینی

 عنصر المعالی 

 نظامی

 خواجه نصیر الدین توسی

 امضاء:   میر مائده آقائی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره10جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1401 - 1402سال تحصیلي  اول نوبت پایانسؤاالت  کلید

 نهم ادبیات فارسي نام درس:

  میر يئمائده آقانام دبیر: 

 21/10/1401تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  08:00ساعت امتحان: 

 دقیقه 60مدت امتحان: 
 

https://hamyar.in/ همیار


