
 دقیقه 20پیشنهادي :  زمان**********                               نهم  ادبیات فارسی  

 در کدام گزینه آرایه تلمیح به کار رفته است؟-1
       )توانا بود هر که دانا بود                     زدانش دل پیر برنا بود                                                          1
 وند جان و خرد                  کزین برتر اندیشه برنگذرد   )به نام خدا2
 )ستودن نداند کس او را چو هست         میان بندگی را بباید بست3
 )به بینندگان آفریننده را                      نبینی،مرنجان دو بیننده را             4

 در کدام گزینه هسته نادرست مشخص شده است؟-2
 تو بس مختصر و در وي نمی گنجد چشم)2                  زمین را.              حشرات)نگاه کن مرغان هوا و 1
 حق تعالی است آیات)این همه 4                   قناعت کنی،می باش مورچه)اگر خواهی به درجه 3

 کدام گزینه پرسش انکاري ندارد؟-3
 )تا چند منزوي در کنج خلوتی؟             2                                   )فضل خداي را که تواند شمار کرد؟ 1
 )یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار؟4                           )که تواند که دهد میوه الوان از چوب        3

 معنی واژه هی مشخص شده بیت زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟-4
 »مهرفروزنده ماه و ناهید و            سپهروند کیوان و گردان خدا«

 )چرخان،خورشید4                 )آسمان،محبت 3                )روزگار،زهره     2                    )آسمان،خورشید 1
 کدام دیدگاه اعتقادي در بیت زیر وجود دارد؟-5
 »نبینی،مرنجان دو بیننده رابه بینندگان آفریننده را       «

 )خدا را از راه پدیده هاي مادي نمی توان درك کرد.2                                         )انسان از درك خدا عاجز است  1
 )خداوند در دنیا و آخرت قابل دیدن نیست4                        )خدا فقط در دنیاي مادي قابل دیدن نیست   3

 وجه به بیت زیر کدام گزینه ،درست نیست؟با ت-6
 »دیده اي نیست نبیند رخ زیباي تو را      نیست گوشی که همی نشنود آواي تو را«

 )گوشی:نهاد                           2                                                                   )رخ:مفعول1
 )دیده:مسند4                                           )همی نشنود:مضارع اخباري . 3

 کدام اثر از نیما یوشیج نیست؟-7
 )تنفس صبح4                     )قصه رنگ پریده3                                    )اي شب2                           )افسانه  1

 است؟در عبارت زیر چند گروه اسمی به کار رفته -8
 روزي خسروي به تماشاي صحرا بیرون رفت.باغبانی پیر را دید که سرگرم کاشتن نهال درخت بود.«
 )شش4                                   )سه 3                                        )پنج 2                                          )چهار 1
 اشاره دارد؟»اصالح کردن خود« بیت کدام گزینه به مفهوم-9

 )عیب کسان منگر واحسان خویش     دیده فرو بر به گریبان خویش1
 )عمر به خشنودي دلها گذار        تا زتو خشنود شود کردگار2
 )خویشتن آراي مشو چون بهار       تا نکند در تو طمع ،روزگار3
 به فرمان دهی)درد ستانی کن و درمان دهی               تات رسانند 4

 در کدام گزینه کلمه(رستن)متناسب با مفهوم بیت زیر است؟-10
 »در فکر رستنم پاسخ بداد کرم         خلوت نشسته ام زین روي منحنی«

 )من رستم کمان کشم اندر کمین شب          خوش باد خواب غفلت افراسیابشان                                      1
 و نیک جدا کردم و رفتم             رستم زخودي ،رخ به خدا کردم و رفتم                               )خود را زبد 2
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 )چنان سایه گسترده بر عالمی                      که زالی نیندیشد از رستمی                             3
 اغ شاهان همی خواندند)همه پیش رستم همی راندند                        برو د4

  است؟ آمده نهیگز کدام در " استی تعال حق صنع بیهمه،عجا نیا "یاسم گروه هسته-11
 ) حق( 4                                 صنع( 3)                               بیعجا(2ی )                              تعال(1

 است؟ نادرست آمده، آن مقابل در که تیب کدامي ها واژهی معن-12
 ]بودن متواضعی: فروتنی/ ببافی:تنی)[فروتن از را کرم مرغ، دیپرسی / تن شتنیخو بری ک به تا لهیپ در(1
 ] زندان:محبس/ نیغمگي:منزوی )[تن محبس دری ک به تا بسته دری/ خلوت کنج دري منزو تاچند(2
 ] دهیخمی:منحن/تنها:خلوتی)[منحني رو نیز ام نشسته خلوت/کرم بداد ،پاسخ رستنم فکر در(3
 ]شوم رها: وارهم/  زندان: حبسی )[دنیپر بهر برآورم پر ا/ یمرگ به وارهم تا خلوتم و حبس در(4

 ی:عنی". گنجدی نمي و در و مختصر بس تو وچشم است بزرگ بس خانه ،که غافل نیا بیعجا از وتو "-13
 )کند قضاوت تا ندیبی نم را خداوندي هایی بایتوز چشم(2       ی.)      کنی نم درك را جهاني هایی بایوزي نظر کوتاه تو(1
 ی)راببن خداوندی توانی ونمی هست نایناب تو(4ی)         نیرابب خداوندیی بایز تواندی نم و است کوچک تو چشم(3

 ....نهیگز بجز است جیوشیماین از ریز آثار همه-14
 ) صبح تنفس( 4)                    دهیپر رنگ قصه(3)                              شبي ا(2           )                افسانه(1

 ندارد؟ وجود هیآرا رکدامیز درعبارت-15
 است؟ باطل وهوس حرص نیاي جا ،چهیبنشان دربهشت کین اعمال ودرختي بردار آرزو و لیم نیا از دست که است ان وقت"

 .بخورند گرانید تا میمابنشان اکنون ، میماخورد نشاندند، گرانید: گفت دل وپاك ریپ باغبان
 ) حیتلم(4                                 ) هیتشب(3                      )          هیکنا(2)                   المثل ضرب(1

 ندارد؟ وجودي اسناد ریغ فعل نهیگز کدام در-16
 .)هستندیی شکوفاي برای خوب ،همراهانیواقع دوستان(2)          ندیرابب او که است گرید چشم دو ازمندین نوجوان(1
 .)اند شده گشوده او مقابل در که هستندیی ها پنجره گرانید(4.)      ردیگی م قرار دوست کردار و رفتار ریتاث تحت انسان(3

 ندارد؟ وجود هیآرا کدام"خطاست شکستن نهییآ شکن خود/راست بنمود تو نقش چون نهیآ"تیب در-17

 ) 3 و 2(4                 یی)            آرا واج(3                    )            هیتشب(2)                           هیکنا(1

 است؟ شده نوشته ریز آثار از کی کدام وهیش به نامه مرزبان-18

 ) نامه قابوس (4)                        دمنه و لهیکل(3                       )       گلستان( 2)                      بهارستان(1

 است؟ آمده نهیگز کدام در "غایدر" و "امیا"ي ها واژهی ر،معنیز تیب به توجه با -19

 " ستین اریهش شاگرد که غایدر                              پند و است درس امیا کار همه"
 ) فیح ، روزگاران(4              )     افسوس ، روزها(3                 )       عجب ، روزگار(2       )      کاشي ا ، روزها(1

 است؟ آمده نهیگز کدام در"ستین زنگار نهییآ در تا را تو/ درنگر خود به رتیبص چشم به" تیب مفهوم-20
 ) بشناس را گرانید"یخودشناس قیطر از(2                    ی )                شناس خداي برا کوشش و تالش(1
 ) گرانید ییراهنماي برا رتیبص داشتن(4)                      شیخو وبیع رفع وی شناس خودي برا کوشش(3
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