
 «نمونه سوال  سایت »                باسمه تعالی                    دونمونه سوال شماره            آقای قیصرنام دبیر :  

   نهــم   پایه:       19/08/95     :تاریخ          12 :تعداد سوال    یع   ادبیات پارسی :گروه آموزشی  

 معنی هر یک از واژه های زیر را بنویسید. -1

 سریر:                میغ:                  مدهوش:                 صنع:                    دیبا:

 معنی و مفهوم هریک از عبارات زیر را بنویسید. -2

 الف( بدان که هر چه در وجود است،همه صنع حدای تعالی است.

 ب( زمین را بساط تو ساخته است و جوانب وی فراخ کسترانیده.

 ج( راهت داده اند تا در بستان معرفت تماشا کنی و مدهوش گردی.

 در عبارت زیر هسته،وابسته های پیشین و پسین اسم را مشخّص کنید. -3

 «زیبایی کاشته شده است. در این گلدان، گل های» 

.................. و در دورۀ ........................... می زیست. از آثار وی می توان به .....................،  محمد غزّالی در سدۀ -4

 .......................... و ............................... اشاره کرد.

 های ادبی وجود دارد؟در بیت زیر چه نوع آرایه  -5

 «اینک تو را چه شد، کای مرغ  خانگی                   کوشش  نمی کنی ،  پرّی  نمی زنی ؟ »

 بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟ -6

 در حبس و خلوتم، تا وارهم به مرگ                    یا   پر   برآورم  ،  بهر    پریدنی »

 وابسته، تا حدّ امکان گسترش دهید. را با چند« هدف»کلمۀ  -7

 

 مفرد کلمات زیر را بنویسید. -8

 جواهر:                       جوانب:                         معادن:                        عجایب:

 کدام گزینه، با عبارت زیر، تناسب معنایی دارد؟ -9

 لی است.بدان که هر چه در وجود است، همه صنعِ خدای تعا» 

 الف( خدای ار به حکمت ببندد دری                        گشاید به فضل و کرم دیگری

 ب( چشم بینا هر که دارد در جهان                        در دل هر ذرّه، حق بیند نهان

 



 

 درابیات زیر نقش کلمات مشخص شده را بنویسید. -10

 کوشش  نمی کنی ،  پرّی  نمی زنی؟              خانگی  مرغ   را چه ، کای اینک  تو  الف( 

 از   فروتنیمرغ  را ،   کرمتنی ؟               پرسید    خویشتن ب( در پیله تا به کی؟ بر 

 همۀ گزینه ها با مفهوم کلّی عبارت زیر ، مناسبت دارد؛ به جز ............... -11

 «نمی گنجد.خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی » 

 الف( نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی.

 ب( وصف  تو  ز  طبع  من  عجب  نیست.

 ج( عقل از تو چه در یابد تا وصف تو اندیشد.

 د( از وصف تو عاجز  شده هر پاک ضمیری.

 نمودار زیر را کامل کنید. -12

 گروه                                                                 

 (4(                 وابسته)3(                  هسته                وابسته)2(              وابسته)1وابسته)

 صفت اشاره          صفت مبهم                                           صفت                         مضاف الیه

...            ................      ....................                  ...................        ...................               ................ 

 

 «قیصر»  -خدا قوت                                                                                           

 

 

  

 

 

 

 


