
4

خالصه درس ) فارسی سال نهم (

درس اول  :   آفرينش همه تنبيه خداوند دل است    
تاریخ ادبیات 

فردوسي : شاعر حماسه سراي بزرگ قرن 4 و 5 است كه سي سال براي سرودن » شاهنامه « رنج كشيد. او شيعه مذهب بود و ارادت 
خالصانه اي به پيامبر داشت. وي نقش مهمي در حفظ و پاسداشت زبان فارسي داشت. آرامگاه او در زادگاهش توس قرار دارد.

سنايي غزنوي : شاعر معروف قرن ششم است كه در اواسط كارش به عرفان روي آورد و آثاري چون » حديقه الحقيقه « ، » كارنامه بلخ « 
و » سير العباد الي المعاد « را به يادگار گذاشت.

سعدي شيرازي : شاعر معروف ايراني قرن هفتم كه به » شيخ اجل« معروف است. آثار ارزشمندي به نام هاي » بوستان « ) سعدي نامه ( 
به نظم و » گلستان « را به نظم و نثر در آورد. همچنين مجموع آثارش را در كتاب » كليات « جمع آوري نمود.

محمدبن منّور :  از نوادگان ابوسعيد ابي الخير است كه كتاب » اسرارالتوحيد« را در مقامات جدش ابوسعيد ابي الخير در قرن پنجم 
نوشته است.

دانش هاي زباني وادبي
ادبيات را » زبان هنري « يا » زبان برتر« هم مي نامند. زيرا با وجود آرايه هاي ادبي ، نوشته ها و سروده هاي ما زيباتر مي شود. در اين 

درس با سه آرايه ادبي بيشتر آشنا مي شويم :
1- تشبيه : چيزي را به چيزي ديگر مانند كردن است و چهار ركن دارد.

  الف( ُمشبه : چيزي يا كسي كه قصد مانند كردن آنرا داريم . ) ركن اول (   
  ب( ُمشبه به : چيزي يا كسي كه ، مشبه ، به آن مانند مي شود . ) ركن دوم ( 

   پ( ادات تشبيه : كلماتي كه معني » مثل« و » مانند « مي دهند و نشان دهنده پيوند شباهت است. مثل : » چو ، چون ، همچون ، مثل ،   
        مانند ، همانند ، تشبيه و ... « ) ركن چهارم (   

  ت( وجه شبه : ويژگي مشترك مشبه و مشبه به ) ركن سوم (  
          مثال : كره زمين مانند فرفره اي بزرگ به دور خورشيد مي چرخد.

   مشبه     ادات      مشبه به                               وجه شبه
تشبيه

  گاهي از چهار ركن تشبيه ، مشبه و مشبه به باقي مي ماند كه اضافه تشبيهي ناميده مي شود .

              مانند : درياي علم     صحراي دل    قلك ذهن

 نکته 2 :  وجه شبه نيز مي تواند از اركان چهارگانه حذف شود. كالم  او     مثل    قند     است. ) شيرين(
    مشبه       ادات  مشبه به         وجه شبه 

تشبيه

2- تشخيص : اگر ويژگي هاي انسان را به غير انسان نسبت دهيم ، تشخيص يا انسان نمايي پديده ها ناميده می شود.
                      ابرها گريستند                  گل ها خنديدند                   عقل ها حيران شوند از خاك تاريك نژند

3- مراعات نظير ) تناسب (  : هرگاه چند واژه كه با هم نسبت يا ارتباط داشته باشند ، در يك بيت يا متن بيايند ، مراعات نظير ناميده 
      می شود.

  مثال : ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند      كوه و دريا و درختان همه در تسبيح اند

××نکته : قالب قصيده

×
×

×



18

آزمون شماره
1درس   :  فارسی

تاریخ امتحان :  نوبت اول
 مدت امتحان : 60 دقیقه

سؤاالت امتحان كالس هاي نهم
سؤاالت پیشنهادی ) نیمسال اول (

الف(  معنی شعر و نثر 
 6 معني ابیات و نوشته هاي زیر را به نثر روان بنویسید : 

                      -1
            -2

.  -3
                     -4

5- دارایي   ام بفروختم و اسب خریدم و از وطن خویش رحلت كردم.
     -6

                                    
ب( معني و مفهوم واژه هاي مشخص شده را بنويسيد :               2 

7-  فهم عاجز شود از  یا قوت انار                                8- در ایام كهن سالي و   كار ایّام جواني پیشه كرده اي 

9- در بسته تا به كي در  تني                                     10- در محاوراتي كه میان دو كس رود ،   ننماید.

پ( درستي يا نادرستي ،  جمله هاي زير را مشخص كنيد :                1 
   .12- » سریر « جمع مكسر » سر« به معني » رازها «  است                .11- »خرسندي« به معناي »  خوشحالي« است
                                        .14- » اِنعام « هم خانواده »  نعیم « است                                .13- »خار« و »خوار« ، هم آوا هستند

  
ت( خودارزيابي                  3 

15- عبارت : » هر یكي را آنچه به كار باید ، داد « را توضیح دهید.
16- ویژگي هاي مشترك » دوست و آیینه « را بیان كنید.

17- چرا میهن را به مادر ،  تشبیه كرده اند؟

ث( درك متن                 2 
18-  با توّجه به عبارت : » چراغ وي ماه است و شعله وي آفتاب و قندیل هاي وي ستارگان « منظور از » شعله وي آفتاب « چیست؟

 19- منظور از » گوهر تن « در عبارت » جهد كن كه اگر چه اصیل و گوهري باشي ، گوهر تن نیز داري « چیست ؟

ج( دانش هاي ادبي و زباني  
20- در جمله هاي زیر انواع صفت را مشخص كنید :                1 

   الف( آقاي محمدي ، مهربان ترین معّلم مدرسه است.
   ب( شهر زیباي اصفهان از شهر همدان بزرگتر است.

21- در بیت زیر چه كنایه اي وجود دارد :                                                                                                                                   0/5 
   مپیچ از ره راست بر راه كج / چو در هست حاجت به دیوار نیست

22- در بیت : » چو بفروختي از كه خواهي خرید / متاع جواني به بازار نیست « كدام آرایه وجود ندارد :                                      0/5
   الف( پرسش انكاري             ب(  اضافه تشبیهي                    پ( تشخیص                              ت( تضاد

23- در جمله هاي زیر انواع مضارع را مشخص كنید :                             0/5 
   الف( اكنون داریم درس جدید را مي خوانیم.                           ب( شاید جمعه به مسجد جمكران بروم. 

0/5 24- در گروه هاي اسمي زیر ، از جهت قرار گرفتن هسته و وابسته كدام گروه متفاوت است :
   الف( یك باغ سر سبز           ب(  این كتاب خواندني               پ( همان چند روز                     ت( بزرگترین دریاچه دنیا 

چ( تاريخ ادبيات 
25- تخّلص شمس الدین محّمد شیرازي ) سعدي  -     حافظ  -   رودكي (  است.              0/25
26- كتاب »  قابوسنامه « اثر كیست؟               0/25
27- كتاب مرزبان نامه نوشته كیست و توسط چه كسي به زبان طبري برگردانده شده است؟                0/5

2 ح( شعر حفظي
  یك شعر از حفظ بنویسید.

جمع         20
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            علی اكبر شکیبی واالدرس  : فارسی1پاسخ آزمون شماره  كالس هاي نهم
تشريح از :  

 سؤاالت امتحان پیشنهادی نیمسال اول فاطمه زنگی

1- خداوندي كه داراي برترين نام ، شهرت و منزلت است . اوست كه به انسان روزي داده و راهنمايي اش مي كند.

2- هیچ كس جز خدا نمي تواند از چوب درخت ، میوه هاي رنگارنگ و از خار ، گل هايي با گلبرگ هاي فراوان پديد آورد.

3- و به زمین نگاه كن كه خداوند چگونه آن را مثل فرشي براي تو ساخته است و اطرافش را وسیع گردانیده .

4- تا مي تواني از دوست بد دوري كن ، زيرا دوست بد از مار بد نیز خطرناك تر است.

5- تمام اموال و دارايي هايم را فروختم و يك اسب خريدم و از سرزمین خودم كوچ كردم.

6- چون از میان بچه ها ، مرا دشمن مي دانند ، پس نسبت به من بد گمان مي شوند.

7- جعبه                       8- پیر و سالخورده                       9- زندان                                      10- انديشیدن

11- درست                             12- نادرست                                 13- درست                                   14- درست 

15- خداوند متعال به هر جانوري آنچه را الزم دارد ، عطا كرده است.

16- دوست واقعي و آينه همان قدر كه خوبي تو را نشان مي دهند ، عیب هاي تو را نیز نشان می دهند و اين ويژگي مشترك اين دو است.

17- هر چیز گرانمايه را اگر بخواهند از راه همانندي ، بزرگ بشمارند و عزيز نیز بدارند ، به » مام « يا » مادر « مانند مي كنند. و از بابتی ، 

       چون همه ما در آغوش میهن پرورش يافته ايم ، وطن برای ما حکم مادر را دارد.

18- يعني گرمابخش زمین خورشید است.                                   19- منظور از » گوهرتن « ، فضیلت و دانش است.

20- مهربان ترين : صفت عالي    زيبا : صفت ساده                          بزرگتر :  صفت برتر 

21- كنايه از اين كه وقتي راه راست وجود دارد ، بیراهه نرو.        

22- )پ( تشخیص 

23- داريم مي خوانیم : مضارع مستمر                                          بروم :  مضارع التزامي 

24- )پ( در اين گزينه ، هسته در پايان گروه است و وابسته پسین وجود ندارد .

25- حافظ

26- عنصرالمعالي كیکاووس بن اسکندر

27- نوشته » مرزبان ابن رستم « است و توسط » سعدالدين وراويني « به زبان طبري برگردانده شد.
ادامه دارد ...


