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 آموزشگاه اطهران  –تبریز 4اداره آموزش و پرورش ناحیه   -باسمه تعالی 

صبح 33:11  ساعت شروع : 3011/   31/     01    اریخ امتحان :ت دقیقه  01    مدت امتحان :   نام : 

1441-1444  نام خانوادگی :  کالس : سطهمتو اولدوره  مقطع : 1 تعداد صفحه سؤال : 3 صفحه :  
   

 ردیف                                                              سؤاالت  نمره

  معنی و مفهوم شعر و نثر  5/2

 

 معنی متون نظم و نثر زیر را به فارسی روان بنویسید.

 (5/0زنگار نیست )به چشم بصیرت به خود درنگر                تو را تا در آیینه  الف(

 (5/0یند، اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند، به طریقت ایشان متّهم گردد. )هر که با بدان نش ب(

 (5/0گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود. ) پ(

 (5/0وین سر شوریده بازآید به سامان غم مخور ) ت(

 (55/0شکر انعام تو هرگز نکند شکرگزار ) ث(

 (55/0. )دیاستراق سمع نکن ج(

1 

  معنی و شناخت واژه  1

 

 معنی کلمات مشخص شده را بنویسید. الف(

 ننماید. خوض*در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود، 

 پلنگان و شیران شود. کنام*

 (5/0معنی بیابید. )برای کلمات مشخص شده در گروه اول از گروه دوم  هم ب(

 گروه دوم گروه اول

 سریرقصر و بسیاری غالمان و از جمال صورت 

 ملک وی هیچ خبر ندارد.

 زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست

 در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

 ای از سرّ غیبنه واقفهان مشو نومید چون 

 های پنهان غم مخورباشد اندر پرده بازی

 ای حافظ ار مراد میسّر شدی مدام

 تخت خویشجمشید نیز دور نماندی ز 
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  درک مطلب 5/2

 

 باامنظور شاعر این است که « به بینندگان آفریننده را           نبینی مرنجان دو بیننده را» در بیت  الف(

 (         درست                     نادرست 55/0. )توان خدا را دیدچشم سر می

 «ادامۀ سواالت در پشت صفحه»
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 ردیف 0صفحه :                                                                  سؤاالت نمره

 

 (5/0چیست؟ )« خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر»منظور از عبارت  ب(

 

 ضارب الثثا یادآور کدام « ز آغاز هر خوشه خروار نیست       شد   ی دانه و خوشه خروارهم»بیت  پ(

 (55/0است؟ )

 

 با توجه به ابیات زیر به سواالت پاسخ دهید. ت(

 گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید        هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

 تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور    های تار                 حافظا در کنج فقر و خلوت شب

 (55/0این است که:  )« هیچ راهی نیست کان را نیست پایان»*منظور از مصراع 

 رسد.( هیچ راهی به پایان نمی1                           

 .( هر راهی پایانی دارد5                           

 (5/0داده است؟ ) هاای تحثّ  سختیبر*شاعر در بیت پایانی چه دستورالعملی 

 (5/0حکایت زیر را بنویسید. ) مفهوم کلی ث(

هخا  یکی از بزرگان پارسایی را گفت: چه گویی در حقّ فالن عابد که دیگران در حقّ وی به طعنه، سخخن »

 «.دانمبینم و در باطنش غیب نمیاند؟ گفت: بر ظاهرش عیب نمیگفته

 

 (55/0چیست؟ )« آفرینش همه تنبیه خداوند دل است»صراع در م خداوند دلمنظور از  ج(

 

  های زبانی دانش 5/1

 

 (55/0) جای خالی را با صفت سنجشی مناسب پر کنید.الف( 

 ترین(مهربان -تراو یکی از .................................. دوستان من است. )مهربان

 (55/0بسازید. ) وم شخص مفردمضارع التزامی سفعل « کوشید»از بن ماضی  ب(

 (5/0را بنویسید. )« پرتو گرم» هسته و نوع وابستۀ گروه اسمی  پ(

 هسته:   .........................             نوع وابسته:  .......................

 (5/0بعد از تفکیک جمالت بیت زیر، نقش دستوری کلمۀ مشخص شده را بنویسید. ) ت(

 «که کشور به دشمن دهیم بهسر تن به کشتن دهیم                    از آن همه سر به »

 تعداد جمالت: ........................                      نقش دستوری به: .........................  
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  «ادامۀ سواالت در صفحۀ بعد» 
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 ردیف 1صفحه :                                                                  سؤاالت                                                                                       نمره

 های ادبی دانش 5/1
 

 

 (5/0مشخص کنید. )« مام میهن»را در ترکیب  مشبّه و مشبّه به الف(

 مشبه به: ...........................         مشبه: ......................                

دارد.  پرساش اناااری« چو بفروختی از که خواهی خرید؟           متاع جوانی به بازار نیسخت »بیت  ب(

(55/0) 

 درست                                نادرست

 (55/0؟ )ندارد« تخلص»کدام بیت  پ(

 هر کجا نوری است ز انوار خداست                  ( این سخن پروین نه از روی هواست 1

 ( یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور               کلبۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور5

 (55/0؟ )وجود دارد« تضاد»در بیت زیر بین کدام کلمات  ت(

 «د جهانبه نزد مهان و به نزد کهان                      به آزار موری نیرز»

 (55/0؟ )گنجدنثیکدام یک از ابیات زیر در حوزۀ ادبیات تعلیمی  ث(

 ( با بدان کم نشین که صحبت بد                   گرچه پاکی تو را پلید کند1

 ای نیست نبیند رخ زیبای تو را           نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را( دیده5

5 

  تاریخ ادبیات 1

 

 )یک مورد اضافی است( وصل کنید.« ب»در گروه  ثاررا به صاحبان آ« الف»ر شده در گروه آثار ذک

 ب الف

 عنصرالمعالی کیکاووس کیمیای سعادت

 امام محمد غزالی مخزن االسرار

 محمّد بن منوّر اسرار التّوحید

 نظامی نامهقابوس

 نیما یوشیج 

 

 «پیروز باشید»

 «اطهرانگروه ادبیات مؤسسۀ غیردولتی »
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 اطهران غیر دولتی آموزشگاه

 

 تبریز 4اداره آموزش و پرورش ناحیه

 عبدی( -موسسۀ اطهران )فرشباف گروه ادبیات :  دبیر مربوطه نام و نام  خانوادگی     برگ ریز بارم         

 امتحان درس :  02/02/0422        تاریخ آزمون :

 فارسی

 

 : و رشته  کالس

 نهم/ ترم اول

 (3)برگۀ آزمون: 0تعداد صفحه :  دبیرستاندورۀ اول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5/2معنی و مفهوم شعر و نثر )
 /.(5الف( تا زمانی که دلت دچار گناه نشده است، با آگاهی و بصیرت به خودت توجه کن. )

سان سی که با ان ست کند، حتی اگرب( هر ک شست و برخا ست آنخلق و خوی آن های بد ن سبت ها در او تأثیر نگذارد، اما راه و روش نادر ها به او ن

 (5/0شود. )داده می

 (5/0پ( هنرهای اکتسابی از هنرهای ارثی و اصل و نسب بهتر است. )

 (5/0شود. )رسد و همه چیز مرتب میت( این آشفتگی به پایان می

 (55/0های تو را به جا بیاورد. )کافی شکر نعمتتواند به اندازۀ یمث( انسان شکرگزار هرگز ن

 (55/0ج( دزدیده به حرف کسی گوش نکنید. )

 باشد.ها نیز طبق صالحدید دبیر مربوطه صحیح میهای درست خارج از این پاسخ*معنی

 (1معنی و شناخت واژه )

 (55/0آشیانه  )هر کدام  -الف( تفکر عمیق )دقت(

 (55/0آگاه   )هر کدام ب( سریر: تخت          واقف: 

 (5/2درک مطلب )

 (55/0الف( نادرست )

ب( دنیا بسییار بزر  اسیت و چشیو تو بسییار کوچت اسیت و قادر به درن آن نیسیتی )با حوال و عول مودود خود قادر به درن عتمت هسیتی 

 (5/0نیستی( )

 (55/0پ( قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود )

 (5/0دوم: دعا کردن و قران خواندن و به یاد خدا بودن ) (  بخش55/0) 5ت( بخش اول: 

 (5/0های دیگران را مالن قضاوت قرار دهیو. )ث( نباید دربارۀ افراد زود قضاوت کنیو و حرف

 (55/0های عارف )ج( انسان

 (5/1های زبانی )دانش

 (55/0ترین )الف( مهربان

 (55/0ب( بکوشد )

 (55/0پسین و صفت )پ( هسته: پرتو     گرم: وابسته 

 (55/0(    نوش دستوری به: مسند )55/0) 3ت( تعداد جمله: 

 (5/1های ادبی )دانش

 (55/0الف( مشبه: میهن      مشبه به: مام )هر کدام 

 (55/0ب( درست )

 (55/0) 5پ( 

  (55/0ت( مهان و کهان )
 (55/0) 5ث( 

 (1تاریخ ادبیات )
 (55/0قابول نامه: عنصرالمعالی کیکاوول )هرکدام  -اسرارالتوحید: مومدبن منور -االسرار: نتامیمخزن  -کیمیای سعادت: امام مومد غزالی
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