
 به نام خدا 

 
 بسمه تعالی 

  آموزش و پرورش شهرستان الهیجان 

 5/10/1400      : تاریخ امتحان    فارسی : امتحان درس نام و نام خانوادگی:

 دقیقه 40    :  مدت امتحان اول نیمسال  اول دوره متوسطه غیر دولتی یاسین : نام مدرسه

 نام دبیر:         نهم:   رشته  -پایه   1400ـ 1401: سال تحصیلی 
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  امضاء:  نمره به عدد:                   نمره به حروف:                          نمره تجدیدنظر :                       نام دبیرو

 بارم سواالت صفحه اول  

  )ابیات و عبارات زیر را معنی کنید( نمره(  5/2معنی شعر و نثر )الف(  

 ـ دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت/ دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور  1

 

1 

 ـ غنیمت شمر جز حقیقت مجوی/ که باری است فرصت دگر بار نیست 2

 

75 /0 

 ـ بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر را. 3

 

25 /0 

 ـ داد ده تا داد یابی. 4

 

25 /0 

 داد. ـ هر یکی را آنچه به کار باید 5

 

25 /0 

 1 )واژه های مشخص شده را معنی کنید.(  نمره(  1معنی لغت )ب( 

 جوانی به بازار نیست.  متاعالف( 

 چاهیش بباید نهفت.  بُنب( در 

 الهی را در نگر.  صُنعپ( عجایب 

 باعث شکل گیری شخصیت متعالی انسان است.  نیکوخصالت( همدم 
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 بارم   دومسواالت صفحه  

  نمره(   1) تاریخ ادبیات پ( 

 0/ 5 ـ یک اثر از محمدبن منور و یک اثر از عنصر المعالی کیکاووس نام ببرید. 7

 0/ 5 ناصری« اثر چه کسانی هستند؟  قـ کتاب های »چهار مقاله« و »اخال8

    نمره( 5/2درک مطلب )ت( 

 مصراع دوم به چه امری تشویق می کند؟ مصراع اول بیت زیر به کدام ویژگی انسان اشاره دارد؟ و ـ 9

 »ستودن نداند کسی را چو هست/ میان بندگی را ببایدت بست« 

1 

 ـ مفهوم بیت زیر چیست؟  10

 »تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او/ همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار « 

5 /0 

 0/ 5 دیوار نیست« چیست؟ ن« و »چو در هست حاجت به دـ مفهوم کنایات »گوی سعادت بر11

 زنگار  آیینهـ منظور از موارد مشخص شده در بیت: »به چشم بصیرت به خود در نگر/ تو را تا در  12

 نیست« چیست؟  

5 /0 

  نمره(  5/1ث(  دانش های زبانی ) 

 ـ نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنویسید. 13

 نمی شود.«  قطعیک دم  بلدرچین صدایِ»

75 /0 

 در گروه اسمی زیر »هسته« و نوع وابسته ها را مشخص کنید.ـ 14

 را مرتب کنید.«  کتاب هایِ این قفسه»

75 /0 
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 بارم   سومسواالت صفحه 

  نمره(  1/ 5ج( دانش های ادبی )

ـ در بیت: »عاشق آن باشد که چون آتش بود/ گرم رو، سوزنده و سرکش بود« مشبه و مشبه به را  15

 پیدا کنید. 

 

5 /0 

 ـ در بیت زیر دو آرایۀ ادبی مشخص کنید. 16

 »ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد/ چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد« 

 

5 /0 

 ـ قافیه و ردیف را در بیت زیر مشخص کنید. 17

 »به هوش باش که ایران تو را پیام دهد/ تو را پیام به صد عزّ و احترام دهد« 

 

5 /0 

 10 جمع نمرات:                                  »سربلند باشید«     

 


