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

   نهــم   پایه:       20/11/95     :تاریخ          - :تعداد سوال    یع   ادبیات پارسی :شیروه آموزگ  

 کدام واژه با بقیه مناسبت ندارد؟ -1

 طاقتد(                 تمنّاج(                  تابب(                  رمقالف( 

 نوع هر یک از کلمات زیر را از نظر ساختمان بنویسید. -2

 ...............(: )......... فام نقره(         ب( .......: )................رخسارالف( 

 ..............(: )...........بلند آوازهد(     (     .فروزان: ).......................ج( 

 نوع رابطۀ معنایی )ترادف،تضاد( هر یک از کلمات زیر را بنویسید. -3

 ...(..............بیابان:)شهرت،آوازه:)...................(                   ب( برّ، الف( 

 ..(............د(فروزان، خاموش:).                 ...(دود، بی کران: ).............ج( مح

  گذرانیدو..................... ... ایرانی، اوایل عمر خود رادر دربارابو ریحان بیرونی .................. و .............. -4

 ...................... از آثار اوست.کتاب 

 ارتباط معنایی دارد؟« صحبت مردانت از مردان کند»کدام گزینه با مصراع -5

 الف( چودستت رسد دوستان را بپای               که تا در غم آرند مهرت به جای

 نب( جوانمردی در کارها  پیشه کن                همــه  نیکـــوی انــدر اندیشه ک

 با بِــهان لحظه ای چو بشــتابی                نام نیکـــــو از او بســـــی یــابیج( 

 نامرد به چیزی نخرد مردان را               مــردی باید که قدر مــردی دانــدد( 

 در بیت زیر جه نوع آرایه های ادبی وجود دارد؟ -6

 «دل بد مکن که بنده نواز است،بند او  یوسف زبند عشق، عزیز زمانه شد               »

 در کدام بیت ها به مفهوم دعای عبارت زیر اشاره شده است؟-7

 «از خداوند خواست به قلب نگران مادر آرامش و نشاط بخشد.»

 الف( خدا اگرچه ز پاکان دعا قبول کند                  دعا کنم من و گویم خدا قبول کند

 غمخوارگان                   چاره کــن  ای چارۀ  بیچارگــانب( یار شـو ای   مونس  

 ج( خاطرش  از معرفت  آبـاد  کــن                    گــردنش  از دام  غــم  آزاد کــن

 د( دل مســت مــرا هوشــیار گــردان                  ز خــواب غفلــــتم بیـــدار گــردان

 شده را بنویسید.  شخصدر بیت زیر نقش کلمات م -8

 «وغلّه اندوزند سیم  خویشتنآموزند                      مردمدنیا به  ترکِ»

 



 با توجه به بیت زیر: -9

 «نار خندان باغ را خندان کند               صحبت مردانت از مردان کند»

                   الف( چرا مصراع اوّل آرایۀ تشخیص دارد؟

 مصراع دوم بیت چیست؟ب( پیام کلّی 

 بن مضارع مصدر های زیر را بنویسید.-10

 ایستادن:    یدن:                    اندیش    نهادن:                          نواختن:                

      کسستن:                            ماندن:                       گذشتن:     گرویدن:                 

 به کار رفته است؛ به جز......                                                         « تشبیه»در همۀ گزینه ها آرایۀ  -11

 چراغ هدایت تو بر کرده ای. -1

 قطره تویی،بحر تویی،لطف تویی. -2

 چو سنگ اند خاموش و تسبیح گوی. -3

                                                                                  گوی.چو میدان نبینی نگه دار  -4

 ،با عبارت زیر ، ارتباط معنایی دارد؟کدام گزینه -12

 «انسان بلند همّت تا پایه ای بلند به دست نیاورد، از پای طلب ننشیند.»

 به سر رسید امید و طلب به سر نرسید   الف( به لب رسید مرا کام و بر نیامد کام              

 یک  سرو در سراسر این  جهان  نماند       ب( از همّت   بلند ، اثر در جهان  نماند               

 ج( دست از طلب ندارم تا کام من بر آید                یا تن رسد به جانان  یا  جان زتن بر آید

 کمــــند  اوفتـــد  درـــم  انــــرادش  کـــم      اوفتد             د( کسی   را   که   همّت    بلند  

 همۀ گزینه ها، مفهوم عبارت زیر را در بر دارند؛ به استثنای ........ -13

 «من از دیدن ماه و ستارگان و آسمان بی کران و تفکّر در آن هادرس خداشناسی می آموزم»

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

 ب( به نزد آن که جانش در تجلّی است                   همه عالم    کتاب  حق   تعالی  است

 به هیچ حال خدایی و بندگی نه رواستج( صفات خاصِ خداوند  بنده را نسزد                  

 ید                  ز هر چیزی   که  دید   اوّل  خدا  دیددلی  کز معرفت   نور  و  صفا د د(

 

 

 


