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 بارم سواالت ردیف

1 

 نمونه را به دلخواه فارسی روان برگردانید. 5ازعبارات و ابیات زیر 

 میان، بندگی را ببایدت بست    الف( ستودن نداند کس او را چو هست

 هر که فکرت نکند، نقش بود بر دیوار   ب( این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود

 شکن آیینه شکستن خطاست خود   ج( آینه چون نقش تو بنمود راست

 د( در موسم کهنسالی و فرتوتی کار ایام جوانی پیشه کرده ای.

 ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد   دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد؟ه( 

 .بود نتوانستم راضی بودم، اندر که حالت آن در وجه هیچ به که آمد پدید من باطن در ای داعیهو( 

 سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور    گر به شوق کعبه خواهی زد قدمز( در بیابان 

 ح( مادران دل به مهر فرزندان گرم و تپنده می دارند.
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 معنی واژه هایی که زیر آنها خط کشیده شده است را بنویسید.

 بیاموز، آموختن عار نیست    بردباری و سعی آزادگانز 

 گسترانیده. فراختو ساخته است و جوانب وی  بساطدر زمین نگاه کن که چگونه 

 و گوهری باشی، گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود اصیلجهد کن که اگرچه 

 نمونه این گونه گونی و یگانگی را می بینید. درآییداگر به گلستانی 

 از چوب؟ الوانکه تواند که دهد میوه 

 فروتنیپرسید کرم را مرغ از     نی؟در پیله تا به کی بر خویشتن ت

 گرچه پاکی تو را پلید کند    بد صحبتبا بدان کم نشین که 
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 بیت را به دلخواه بنویسید( 4)آرایه  ؟ است شده استفاده آرایه ها، کدام از زیر هاي بیت در

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

 بیدار نرگس، و خوابی در تو که باشد حیف    پیش؟ در غفلت سر بنفشه چو آخر کی تا ب( 

 مخور غم توفان ز کشتیبان است نوح را تو چون     برکند هستی بنیاد فنا سیل ار دل ایج( 

 انار یاقوت مهره از شود عاجز فهم     عنب زرین خوشه از شود حیران عقلد( 

 ؟ تنی محبس در ، کی به تا بسته در     ؟ خلوتی کنج در ، منزوی چند تاه( 

 و( به قد و قامت و رنگ و رخسار اگرچه بسیارند اما رگ و ریشه همه در یک خاک نهاده شده.
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 .کنید مشخّص را ها وابسته نوع و هسته زیر، هاي درعبارت

 آیات همه این )الف

  !انگیزی شگفت خلقت چه )ب

 است؟ آگاه مستمع کدام )ج
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 نهمپایه  –متوسطه اول مقطع و رشته: 

  21/10/1401امتحان:  تاریخ

 

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1401-1402سال تحصیلی  نوبت اولآزمون 

 ادبیات فارسینام درس: 

 نوروزی نام دبیر:

 مدت امتحان : 
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 و ردیف را مشخص کنید. ها قافیه زیر، بیت در

 افتد ما مقام بر گذری را تو اگر     افتد ما دام به سعادت اوج همای
5/0 
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 موارد خواسته شده را بنویسید.« خوردن»از مصدر 

 التزامی مضارع مفرد شخص اول )الف

 مستمر مضارع جمع شخص سوم )ب

 اخباری مضارع مفرد شخص دوم )ج
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 5/0 آثار سعدي را نام ببرید. 7

 5/0 اثر مهم امام محمد غزالی را نام ببرید. 8
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 کلید سواالت فارسی پایه نهم

 (1جواب سوال 

 .ّیچکس ًوی تَاًذ آًغَر کِ ضایستِ است خذا را ستایص کٌذ. تٌاتز ایي فقظ تایذ آهادُ ی تٌذگی ٍ خذهت تِ اٍ ضَیالف( 

ایي ّوِ ًقص ٍ ًگار ٍ پذیذُ ّای عدیثی کِ در خْاى خلقت ٍخَد دارد ، ّز کس تِ ایي ًقص ّا ٍ پذیذُ ّا ًیٌذیطذ هاًٌذ ب( 

  .عکس رٍی دیَار تی رٍح ٍ تی احساس خَاّذ تَد

 . ياگز آیٌِ تِ درستی عیة ٍ ًقص ّایت را تِ تَ ًطاى داد آیٌِ را ًطکي تلکِ غزٍرخَدت را تطکي ٍ خَدت اصالح ک ج( 

 د( در ٌّگام پیزی کار دٍراى خَاًی را اًدام هی دّی.

داًی لذت دیذى دٍستی کِ هذت عَالًی اٍ را ًذیذُ ای چگًَِ حسی است؟ حسی هثل ٍقتی کِ اًساى تطٌِ ای در تیاتاى  هیُ( 

 . تاضذ ٍ تکِ اتزی تز اٍ تاراى تثارد

 .ای در دلن پیذا ضذ ٍ تاعث ضذ تِ ٍضعیتی کِ در آى تَدم راضی ًثاضن اًگیشٍُ( 

داری، اگز خار هغیالى )رًح ٍ سختی راُ( تَ را آسردُ کزد، غوگیي ًثاش  کعثِ، گام تز هی ٍقتی کِ در تیاتاى تِ آرسٍی رسیذى تِس( 

 .ارسد ّا هی سیزا دیذار کعثِ، تِ کطیذى ایي رًح

 ح( دل هادراى تِ عطق ٍ دٍستی فزسًذاًطاى سًذُ است ٍ هی تپذ.

 ( 2جواب سوال 

 فزٍتٌی: –رًگاًگ  :الَاى –ٍارد ضَیذ  ذ:درآیی –تا ًژاد  اصیل: –تاس ، پْي  فزاخ: –فزش، گستزدًی  تساط: –آسادگاى: خَاًوزداى 

 ّوٌطیٌی صحثت: –تٌثلی، تَاضع 

 (3جواب سوال 

 الف( تطخیص )هزغاى سحز هی گَیٌذ(

 خَاب  ٍ تیذار تضاد: –ٍ هطثِ تِ تٌفطِ(  هحذٍفب( تطثیِ )هطثِ 

 ج( تلویح تِ داستاى حضزت ًَح

 عاخش ضَد(فْن  –)عقل حیزاى ضَد تطخیص  –قَت تطثیِ ضذُ است( د( تطثیِ )اًار تِ یا

 ُ( تطثیِ )تي تِ هحثس تطثیِ ضذُ است(

 ٍ( هزاعات ًظیز تیي قذ ٍ قاهت ٍ رًگ ٍ رخسار

 (4جواب سوال 

 ّستِ( آیات) –)ٍاتستِ پیطیي ( ّوِ  –الف( ایي )ٍاتستِ پیطیي( 

 اًگیش )ٍاتستِ پسیي( ضگفت –)ّستِ( خلقت  –ب( چِ )ٍاتستِ پیطیي( 

 )ٍاتستِ پسیي(آگاُ  –هستوع )ّستِ(  -ج( کذام )ٍاتستِ پیطیي(

 ( 5جواب سوال 

 ٍ هقام )قافیِ(دام  –ها افتذ )ردیف( 

 (6جواب سوال 

 تخَرم الف(

 ب( دارًذ هی خَرًذ

 ج( هی خَری

 (7جواب سوال 

 غشلیات  –گلستاى  –تَستاى 

 (8جواب سوال 

 کیویای سعادت
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