
 

  

8 8 

 6867 فارسي

 ي مجموعه
 طبقه بندي شده

  

 

  
 

  

  
  

  

  هاي مهم معنايي و اماليي واژه
  

  سرزمين: ملك  فرشتگان : ملَك  پادشاهي: ملك  ) ملوك: جمع(پادشاه : ملك
  پروردگار جهان / صاحب و داراي چيزي : خداوند
  كوچك: خُرد  عقل : خرَد
  رزق: روزي
  ي زحل سياره: كيوان
  پهلوان: گُرد  چرخنده: گردان
  آسمان: سپهر

  درخشان/ كننده  شنرو: فروزنده
  ي زهره سياره: ناهيد
  نشان، عالمت: مهر  كابين، مهريه: مهر  محبت، خورشيد، ماه هفتم خورشيدي : مهر

  چشم/ بيند  كسي كه مي: بيننده
  ستايش كردن: ستودن
  كمربند/ كمر / بين : ميان
  جوان: برنا

  

  تاريخ ادبيات
  

عر و عارف ايراني قرن ششم كه در آغاز شاعري مداح بود، ولي تغيير حـال  ابوالمجد مجدود بن آدم، شا: سنايي غزنوي   
  . از آثار اوست» ي بلخ كارنامه«و » المعاد سيرالعباد الي«، »الحقيقه ةحديق«. داد و به عرفان روي آورد

ـ  حكيم ابوالقاسم فردوسي، از نجيب    سـال   30يـا   25ه زادگان و دهقانان توس در قرن چهارم و ابتداي قرن پنجم بود ك
  . نقش وي در پاسداشت زبان فارسي، انكارناشدني است. براي سرودن شاهنامه رنج برد

  

  هاي ادبي ، آرايههاي ادبي و زباني دانش
  

ملكا ذكر تو گويم كه «در بيت » تو ام راهنمايي«توان به دو شكل و با دو معناي متفاوت خواند، مثالً  برخي عبارات را مي. 1
تو راهنمـاي مـن   «و » تو راه را به من نشان دهي«به دو شكل » نمايي نروم جز به همان ره كه تو ام راه/ خدايي  تو پاكي و
  . شود ، معنا مي»هستي

 ستايش   
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  )ي اول متوسطه ورهد(نهم      

 ي مجموعه
 طبقه بندي شده

  

سـپهرِ  «هـاي   تركيـب . »مرد پيـر «يعني » پيرمرد«طور كه  است، همان» سپهرِ گردان«معادل » گردان سپهر«عبارت . 2
گـردان  «ها در عبارت  هستند كه جاي صفت و موصوف آن» صفت+ موصوف «وصفي هر دو تركيب » مرد پير«و » گردان
  . ناميم مي تركيب وصفي مقلوبرا » سپهر گردان«تركيب . عوض شده است» پيرمرد«ي  و كلمه» سپهر

  .»به او«يعني » بِدو«، »نيابد بدو نيز انديشه راه«مثالً در مصراع . روند گاهي كلمات در شعر، به شكل مخفّف خود به كار مي. 3
  

  معنا و مفهوم
  

  .هاي خداوند، همواره مورد توجه شاعران ادبيات فارسي بوده است برخي ويژگي. 1
  پاكي خدا) الف

  فزاي نيكي و پاكي خداوند/ رهنماي  و داننده و جهاندار  : ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي
  ده بودنِ خدا روزي) ب

  نفس هر دان خدا از روزي اصلِ  :ده و رهنماي خداوند روزي
  توان ديد، يا نه كه خدا را با چشم سر مي اين) ج

  من آخرين و اولين بديدم/ من  يقين سر به چشم ديدم خدا  ده رانيننبيني مرنجان دو ب/ آفريننده را به بينندگان 
  .گنجد ي انسان نمي خداوند در انديشه) د
  ش رسد دست فهمنه در ذيل وصف  :د بدو نيز انديشه راهباين
  ي اوست ستايش كرد توان در حدي كه شايسته و بايسته خداوند را نمي) ه

  توان؟ كي را آفريننده ستود/ زبان  و جان و راي آلت بدين  :ستودن نداند كس او را چو هست
  .دانايي و عقل، زور و توانايي است. 2

    كشتي بي نيز بآز يبگذر/ گشتي  آشنا علم با تو چون  :توانا بود هر كه دانا بود
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 6867 فارسي

 ي مجموعه
 طبقه بندي شده

  

  

  ها واژه
  

  )9 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  كدام واژه درست معنا شده است؟ -1
  فرشتگان: ملك) 4  سرزمين: ملَك) 3  پادشاهي: ملك) 2  پادشاهان: ملك) 1

  )10 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  معنا شده است؟ نادرستكدام واژه  -2
  صاحب: خداوند) 4  دانا: برنا) 3  ردنك ستايش: ستودن) 2  چرخنده: گردان) 1

  )10 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  كدام جرم آسماني بزرگتر است؟ - 3
  قمر) 4  كيوان   )3  ناهيد ) 2  مهر  )1

از آن » نبايدت«بيتي كه عبارت . ايم را حذف كرده» نبايدت«و از يكي از ابيات عبارت » نوشته«ي  از سه بيت زير واژه -4
  )10 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  ؟حذف شده است كدام است

  بگردان ما يار از بد ... رب يا/ خوش  خطي عارضش بر نويسد همي دوران )1
  سرسري كار نبود شد ... اين سر به چو/ شد  كشته مهر دلم به شد رشته همچو من تن )2
  بر سپرد پي به را او / ...خرد  و خوار بود چه اگر دشمن كه) 3
  عشق ديوان سر بر ... بادا من نام/ جهان  در باشد عشق و عاشقي حديث تا )4

  )10 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  است؟ متفاوتاي  در كدام بيت واژه» خرد« -5
  است دمي و غباري و نسيمي و گردي/ تو  تن اصل كه باش خرد اهل با )1
  روزگار بد از همي بترسم/ خوار  خرد دشمن همي ندارم )2
  شنود؟ يارد كه ستايم من گر و/ ستود؟  يارد كه را جان و را خرد )3
  سرگردانند مدبرند كه كانان/ نكني  گم خرد ي رشته تا سر هان )4

  )9 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  است؟ متفاوتاي  در كدام بيت واژه» ملك« - 6
  اقسزد كه شود دفتر و ملك ورفلك /  منم كه گاه كتابت سواد شعر مرا) 1
  ملك دربان فلك چاكر قضا واله قدر حيران/  منزل و قصر رفيع تو ز تعظيم و جالل و) 2
  پري ني و انسان نه و نديد ملك كس آن/ مشتري  است خداش كه مهي آن خاك جان) 3
  آسوده باشند و سير للشكر دچو /  ملك را بود بر عدو دست چير) 4

  

  امالء
  

  )10 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  اماليي دارد؟  نادرستيكدام بيت  - 7
 گيرند گنه بي و ببخشند گناهكار/ گيرند  ره صدق اهل بر چو عشق حكم به) 1

 گيرند پادشه و نشانند تخت به گدا/ عشق  واليت در كه شاهي، محمل به مجو) 2

 گيرند شبه يا ستانند چراغ شب كه/ دانند  نمي گان بيننده كه است ظلمت چه) 3

  گيرند گنه ام نوميدي ي حواله من به /بلند  بام و سست بازوي و كوته كمند) 4
  

  ادبيات  تاريخ
  

  )9 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  ؟نيستكدام كتاب از سنايي غزنوي  -8
  سيرالعباد الي المعاد) 4  سفرنامه) 3  ي بلخ كارنامه) 2  الحقيقه ةحديق) 1
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  )ي اول متوسطه ورهد(نهم      

 ي مجموعه
 طبقه بندي شده

  

  )10 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  ؟نيستي فردوسي  كدام بيت از شاهنامه - 9
 هزار شد انجمن ساليان بر او/ شهريار  جهان بر شد كضحا چو) 1

  گردي  آسوده نقد به رويش از كه/ گوي  كسي با دل غم گويي اگر) 2
  گزند آشكارا راستي نهان/ ارجمند  جادويي شد خوار هنر )3
  سوختن و غارت و كشتن از جز/ آموختن  كژي جز ندانست) 4

  

  هاي ادبي و زباني دانش
  

  )10 ي صفحه - ستايشفارسي نهم، (  ساس تركيب وصفي مقلوب ساخته شده است؟كدام كلمه، بر ا - 10
  كارگردان) 4  زردروي) 3  مدادتراش) 2  پسرخاله) 1

توان به دو شكل خواند  را مي» نمايي نروم جز به همان ره كه تو ام راه/ ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي «بيت  - 11
  )9 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  ...  كه 

  .در يك خوانش مناداست و در ديگري خير» ملك»  )1
  . در انتهاي بيت در يك خوانش فعل اسنادي وجود دارد و در ديگري خير) 2
  . در يك خوانش نهاد است و در ديگري مفعول» ذكر«) 3
  .  مده استمخفّف فعل اسنادي آ» ي«است كه با » پاك«ي غيرساده است و در ديگري  در يك خوانش يك واژه» پاكي«) 4

  )10 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  توان يافت؟ را دركدام بيت مي» تركيب وصفي مقلوب« -12
 دشت ز برآمد سواران خروش/ درگذشت  شب تيره از چو بهره دو )1

 كشيد دليران نزد به را سپه/ كشيد  ايران شهر سوي سپهبد) 2

 روزگار گردش بخشش بر آن/ كردگار  بر زال آفرين گرفت) 3

  را خويش مردم شد نوازنده/ را  درويش دينار و داد درم) 4
  )10 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  كدام بيت تركيب وصفي مقلوب دارد؟ -13

 پري بر كسي عيب نكند زين/ ما  چشم از پري شد نهان گرچه) 1

 الغري؟ و فربهي و نيكوي/ مرد  ز جويي چه جوي سخن خوب) 2

 سعتري؟ بت روي صفت در /نغز  هاي غزل به داري چه فخر) 3

  چاكري و فرومايگي كه جز/ بدين  نيابي و، فضل نبود اين) 4
  .»دلنوازي«يعني » تفقّد«خواند تا بيت دو معناي مختلف بگيرد؟  متفاوتتوان به دو شكل  كدام واژه را در بيت زير، مي - 14

  »نوا را روزي تفقّدي كن، درويش بي/ ي سالمت  اي صاحب كرامت، شكرانه«
  )9 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (    

  نوا  بي) 4  روزي) 3  كرامت) 2  صاحب) 1
جملـه   چند جمله و يـا شـبه  » نمايي نروم جز به همان ره كه تو ام راه/ ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي «بيت  - 15

  )9 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  دارد؟
  هجمل چهار جمله و يك شبه) 2    جمله پنج جمله و يك شبه) 1
  جمله شبه چهار جمله، بي) 4    جمله شبه پنج جمله، بي) 3
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 6867 فارسي

 ي مجموعه
 طبقه بندي شده

  

  در بيت زير يكسان است؟» انديشه«شده در ابيات زير، با نقش دستوري  ي مشخّص نقش دستوري كدام واژه -16
  )10 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  »كه او برتر از نام و از جايگاه/ نيابد بدو نيز انديشه راه «
 تو    نماندست نور مرا چشم تو رخ از دور/ كردم  كه گريه سب ز تو وداع هنگام )1

 خيال  نماندست معمور كه گوشه اين از هيهات/ گفت  مي و من چشم ز تو خيال رفت مي) 2

 اجل    نماندست دور كنون تو هجر دولت از/ داشت  همي دور سرم ز را اجل تو وصل) 3

  گريه    نماندست سور ِي داعيه ار زده ماتم/ خنده  به نپرداخت گريه از غم ز حافظ) 4
  است؟ متفاوتبراي رعايت وزن بيت شعر زير، تلفّظ كدام عبارت با شكل امروزي آن  -17

  )10 ي صفحه - ستايشفارسي نهم، (  »ميان بندگي را ببايدت بست/ ستودن نداند كس او را چو هست «
  ببايدت بست) 4  ميان بندگي را ) 3  كس او را ) 2  ستودن نداند) 1

ي  ي غيرسـاده دارد؟ فـرض كنيـد اگـر واژه     چنـد واژه » نبيني مرنجان دو بيننـده را / ه بينندگان آفريننده را ب«بيت  - 18
  )10 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  .اي تكرار شده باشد، آن را دو بار بشمريم غيرساده

  چهار) 4  سه ) 3  دو) 2  يك) 1
 ، چند جمله دارد؟»رانبيني مرنجان دو بيننده / به بينندگان آفريننده را «بيت  - 19

  )10 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (    
  چهار) 4  سه ) 3  دو) 2  يك) 1

  )10 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  است؟ متفاوتدستوري كدام واژه در بيت زير   نقش - 20
  »ز دانش دل پير برنا بود/ توانا بود هر كه دانا بود «
  برنا) 4  پير) 3  دانا) 2  توانا) 1

  )10 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  ؟شود نميبيت زير ديده  كدام نقش دستوري در -21
  » نبيني، مرنجان دو بيننده را/ به بينندگان آفريننده را «
  صفت شمارشي) 4  متمم) 3  صفت بياني) 2  مفعول) 1

  )تركيبي - ستايشفارسي نهم، (  جمله تشكيل شده است؟  بيت زير به ترتيب از چند جمله و چند شبه - 22
  » راست بگو اي بره شيرت كه كرد؟/ دليرت كه كرد؟ كرد بدو رو كه «
  چهار، صفر) 4  پنج، صفر) 3  سه، يك) 2  چهار، يك) 1

  )10 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  كلمات قافيه در بيت زير به ترتيب چه نقشي دارند؟  - 23
  » ده رهنماي خداوند روزي/ خداوند نام و خداوند جاي «
1 (2  اليه صفت، مضاف (3  اليه قيد، مضاف (4  اليه، قيد مضاف (اليه، صفت مضاف  

  

  معنا و مفهوم
  

  تضاد معنايي دارد؟» نبيني مرنجان دو بيننده را/ به بينندگان آفريننده را «كدام بيت با بيت  - 24
  )10 ي صفحه - ستايشفارسي نهم، (

  نبرد حيوان ي سر چشمه به خدايش كه/ سود  چه نام نهد خضر از خويشتن بر غول) 1
  يار رخ كي بيني عقل اندر كه/ بگذار  عقل و بين عشق يانع  )2
  خواند هرزه حقيقت معني اين پس/ نداند  را اين او كه هر داند كه )3
  من آخرين و اولين بديدم/ من  يقين سر به چشم ديدم خدا) 4



  
  
 

 

13 

  )ي اول متوسطه ورهد(نهم      

 ي مجموعه
 طبقه بندي شده

  

قرابـت معنـايي   » نمايي راهنروم جز به همان ره كه تو ام / ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي «كدام بيت با بيت  -25
  )9 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  دارد؟

  رهنماي مرا باشي تو نيكي به/ خداي  برتر پاك كاي گفت همي) 1
  آورد آبشار در دريا دل از كش كسي/ دريا  زي آبشار از برد را نهنگ )2
  كرد مي را خدا دور از و ديدش نمي او/ بود  او با خدا احوال همه در دلي بي )3
  آمد هنر و فضل ز نه آمد تو فضل از/ وقتي  همه آمد من احوال در كه نظمي )4

  )10 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  كدام بيت با بيت زير قرابت معنايي دارد؟ -26
  »بود رزاق خدا بنشستم كه خوان هر بر گفت/ كرد  كار در اي نكته گدايي شاهم در بر«
 توانا حي پروردگار صانع/ دانا  ايزد نام به دفتر اول )1

 زيبا سيرت و آفريد خوب صورت/ آدم  و عالم خداي اعظم و اكبر) 2

 عنقا و پشّه برند مي خود روزي/ درويش  و منعم خورند مي خود قسمت) 3

  فردا رحمت نصيب بر خورد حيف/ امروز  نعمت سپاس نداند كه هر) 4
  )10 ي صفحه -ستايشرسي نهم، فا(  كدام بيت قرابت معنايي كمتري با ساير ابيات دارد؟ -27

  كه او برتر از نام و از جايگاه/ نيابد بدو نيز انديشه راه ) 1
  ِي سخته كي گُنجد اوي؟  در انديشه/ خرد را و جان را همي سنجد اوي ) 2
  نيابد بدو راه جان و خرد/ سخن هر چه زين گوهران بگذرد ) 3
  نا بودز دانش دل پير بر/ توانا بود هر كه دانا بود ) 4

. ، فردوسي مقام خرد را بسيار واال توصيف كرده است»كزين برتر انديشه برنگذرد/ به نام خداوند جان و خرد «در بيت  -28
  )10 ي صفحه -ستايشفارسي نهم، (  ؟ نداردي خرد وجود  در كدام بيت چنين ديدگاهي درباره

  ي خويش ريش  دلش گردد از كرده/ كسي كو خرد را ندارد ز پيش ) 1
  كه بي چشم شادان جهان نسپري/ خرد چشم جان است چون بنگري ) 2
  ازيرا نكرد ايچ پنهان هنر/ چو دانا توانا بد و دادگر ) 3
  نباشد همي شادمان يك زمان/ خرد تيره و مرد روشن روان؟ ) 4

  )10 ي حهصف - ستايشفارسي نهم، (  دارد؟  متفاوتيدر كدام گزينه معناي » دانستن«شده از مصدر  فعل ساخته - 29
  ميان بندگي را ببايدت بست/ ستودن نداند كس او را چو هست ) 1
  ي گوهران از نخست سرِ مايه/ از آغاز بايد كه داني درست ) 2
  را پوالد و را زره گروي/ را  كلباد و پيران تو داني چه )3
  نداني همي آشكار و نهان/ ِي كردگار جهان  تويي كرده) 4

  از سنايي دارد؟ » نروم جز به همان ره كه توام راه نمايي«بيشتري با مصراع  كدام گزينه قرابت معنايي -30
  )9 ي صفحه - ستايشفارسي نهم، (

  پيش خداوندي او بندگي ست/ كش مكش هر چه در او زندگي ست ) 1
  اند برفتند بسيار و سرگشته/ اند  كساني كزين راه برگشته) 2
  ز تو توانا شدهخاك ضعيف ا/ اي همه هستي ز تو پيدا شده ) 3
  كه او برتر از نام و از جايگاه/ نيابد بدو نيز انديشه راه ) 4



 
 
 
 

       
 
 
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  تاريخ ادبيات

)دار سؤال شناسنامه 2(   

  زيبايي آفرينش

كتابتعداد سؤاالت
520 

فصلتعداد سؤاالت
60 

  .پيشرفت خود را ارزيابي كنيد با درخت دانش، گام به گام
  زيبايي آفرينش

  

 زرد      سبز       آبي 

 زرد      سبز       آبي 

 زرد      سبز       آبي 

ميزان تسلط خود را با  :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  مسلطم: آبي
  نسبتاً مسلطم: سبز
  ط نيستممسل: زرد
 زرداگر گام اولتان  :هاي بعدي گام

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
سپس . تمرين، پيشرفت خواهيد كرد

  .هاي سبز يا آبي را رنگ كنيد خانه

  هاي ادبي ، آرايههاي ادبي و زباني دانش
)دار سؤال شناسنامه 27(

 هاي مهم معنايي و امالييواژه

)دار سؤال شناسنامه 10(

  معنا و مفهوم

)دار سؤال شناسنامه 21( 

 زرد      سبز       آبي 
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  )ي اول متوسطه دوره(نهم        

 ي مجموعه
 طبقه بندي شده

   

 

  
 

  

  
  

  
  

  هاي مهم معنايي و اماليي واژه 
  چشم : ديده
  ي خوراك ظهر وعده: ناهار  روز: نهار  شب: ليل

  هوشيار كردن: تنبيه
  صاحب/ پروردگار : خداوند
  بيان كردن : اقرار
  عجيب: عجب
  خدا را ذكر كردن : تسبيح
  شنونده: مستمع
  پافشاري، ابرام: اصرار  سرها، رازها: اسرار
  پرنده: مرغ
  خوابيده : خفته

  ناداني: جهالت
  خبري، فراموشي بي: غفلت
  ها ها، رنگ لون: الوان
  ارزش پست، حقير و بي: خوار  تيغ گل: خار
  طاليي: زرين
  انگور: عنب
  داري جواهر ظرف نگه/ فريب : حقّه

  قسمت و سرنوشت / تشكّر و قدرداني : تقدير
  شده به تسخير درآمده، رام: مسخّر
  . درو به راه راست و درست مي كسي كه: رو راست
  ي بازي، توپ  ي وسيله گلوله: گوي
  دادن نعمت: انعام  ها، چهارپايان نعمت: اَنعام
  پير، راهنما، رهبر: مرشد
  ساختن، آفرينش: صنع
  رود: نهر
  خشكي: بر

  براي/ قسمت : بهر  دريا : بحر

 زيبايي آفرينش:فصل اول   



 

  

16 16 

 6867 فارسي

 ي مجموعه
 طبقه بندي شده

  

  ابر: ميغ
  كمان رنگين: قوس قزح

  هر چيز گستردني: بساط
  پهن وسيع،: فراخ
  ي ارزشمند نوعي پارچه: ديبا

  زيبايي: جمال
  تصوير، ظاهر، شكل: صورت
  تخت پادشاهي: سرير
  )ملوك: جمع( پادشاه: ملك  پادشاهي: ملك
  سرزمين: ملك   فرشتگان: ملَك

  شناخت، دانش: معرفت
  راه رفتن در جايي / ديدن چيزي : تماشا

  سرگردان، گيج، متحير: مدهوش
  نينش خلوتكسي كه از ديگران فاصله بگيرد، گير،  گوشه: منزوي
  زندان، بند: محبس
  روييدن: رستن  رها شدن: رستن
  وجو كردن جست: جستن  جهيدن، پريدن: جستن

  

  :تاريخ ادبيات 
  

 .اديب بزرگ قرن هفتم كه گلستان را به نثر آميخته به نظم و بوستان را در ده باب و يك مقدمه، به نظم آفريـد : سعدي   
از كتاب گلستان او، كه شامل . اند هاي ديگري نيز دارد كه همگي را در كليات وي جمع كرده وي غزليات و قصايد و سروده

  :اند مقام تقليد كرده باب زير است، قاآني در كتاب پريشان، جامي در كتاب بهارستان و نيز قائم هشت
در . 6در عشـق و جـواني   . 5در فوايد خاموشـي  . 4قناعت  در فضيلت . 3درويشان  اخالقدر . 2ن سيرت پادشاهادر . 1

  در آداب صحبت. 8در تأثير تربيت . 7ضعف و پيري 
اسرارالتّوحيد، في مقامات شـيخ ابوسـعيد   «كتاب ماندگار  كه از نوادگان عارف بزرگ، ابوسعيد ابوالخير: محمد بن منور   

  . را در وصف نياي خود، نوشته است» ابوالخير
   از بزرگترين فقها و دانشمندان علم كالم در تاريخ اسالم، كه در قرن پنجم و ابتداي قرن ششم، در دوران : د غزاليمحم

شود نام خود را از شغل بافندگيِ پدرش به ارث گرفته است، دبيـر مـدارس مشـهور     وي كه گفته مي. سلجوقيان زيست
» كيمياي سـعادت «كتاب . است» الملوك ةنصيح«و » اء علوم الديناحي«، »كيمياي سعادت«هاي او  از كتاب. نظاميه نيز بود
  . است كه به زبان عربي نوشته شده است» احياء علوم الدين«هايي از كتاب  ي فارسي بخش عمدتاً ترجمه

گـار  آموز. ناميد، پدر شعر نو فارسي است مي» نيما يوشيج«علي اسفندياري، كه خود را به سبب زادگاهش : نيما يوشيج   
  . هاي او است از كتاب... و » پريده رنگي  هقص«، »اي شب« ،»فسانها«و » نظام وفا«ارجمند او 

  
  



  
  
 

 

17 

  )ي اول متوسطه دوره(نهم        

 ي مجموعه
 طبقه بندي شده

   

  

  

  هاي ادبي ، آرايههاي ادبي و زباني دانش
  
  
  

نظير، كنايه،  بخشي، مراعات هاي تشبيه، جان انگيز و اثرگذار كنند، آرايه توانند متن را خيال هاي ادبي كه مي از بين آرايه. 1
  . ها از قبل آشنا هستيم با اين آرايه. غراق، تكرار و جناس اهميت فراواني دارندا

دانيم هر گروه شامل يك كلمه در حكم هسته و يك يا چند كلمه در حكم  شناسيم و مي هاي اسمي را از پيش، مي گروه. 2
صفت اشـاره، صـفت   «هاي پيشين  ستهطور واب و همين» اليه صفت بياني و مضاف« هاي پسين انواع وابسته. بسته استوا

  . توانيم تشخيص دهيم را مي» شمارشي، صفت تعجبي، صفت پرسشي و صفت مبهم
گاهي فعل اسـنادي اسـت، مـثالً در    » نيست«. دهد دانيم فعل اسنادي فعلي است كه حالتي را به چيزي نسبت مي مي. 3

» وجود ندارد«، در معناي »نيست«اما گاهي فعل . است به هوا نسبت داده شده» سرد نبودن«، »هوا سرد نيست«ي  جمله
  »نيست گوشي كه همي نشنود آواي تو را/ اي نيست نبيند رخ زيباي تو را  ديده«: آيد كه فعل اسنادي نيست مي

  

  معنا و مفهوم
  

 .باشيم ي خدابين داشته شود، كافي است ديده وجود خداوند، از آفرينش او درك مي - 

  نيست گوشي كه همي نشنود آواي تو را / ند رخ زيباي تو را اي نيست نبي ديده
  دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار/ آفرينش، همه تنبيه خداوند دل است 

  .ي آفرينش در ذكر خداوندند همه - 
  نه همه مستمعي فهم كند اين اسرار/ كوه و دريا و درختان همه در تسبيحند 
  بلبل و قمري چه خواند؟ ياد خداوندگار/ كند  هر گل و برگي كه هست، ياد خدا مي

ي اوسـت سـپاس    توانند خدا را چنان كه بايسته شكر خدا كنند، نمي سها جمع شوند و هر نف ي آفريده حتّي اگر همه - 
  . بگزارند

  همه گويند و يكي گفته نيايد ز هزار/ تا قيامت سخن اندر كرم و رحمت او 
  شكر انعام تو هرگز نكند شكرگزار /نعمتت بارخدايا ز عدد بيرون است 

  توصيه به راستي و درستي  - 
  رسد بار كج به منزل نمي

  رفتار راستي كن كه به منزل نرسد كج
  گنجد ي انساني نمي عظمت وجود خداوند در ديده - 

  خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر 
  نيايي وهم در تو كه گفتن تو شبه نتوان/ نگنجي  فهم در تو كه گفتن تو وصف نتوان
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 6867 فارسي

 ي مجموعه
 طبقه بندي شده

  

  

  ها واژه
  

 )15 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(  معنا شده است؟ نادرستكدام واژه  -31

  دادن نعمت: اَنعام) 2    سرگردان: مدهوش) 1
    داري جواهر ظرف نگه: حقّه) 4  .رود كسي كه به راه راست و درست مي: رو راست) 3

 )تركيبي -اول فصلفارسي نهم، (  ند؟به ترتيب چه معنايي دار» عنب، ديبا، جمال«هاي  واژه - 32

  ي خوشبو، زيبا نوعي ماده  انگور،) 2  ي ارزشمند، زيبايي سيب، نوعي پارچه) 1
    ي ارزشمند، زيبايي انگور، نوعي پارچه) 4  ي خوشبو، زيبا سيب، نوعي ماده) 3

 )تركيبي -اول فصلفارسي نهم، (  معنا شده است؟ نادرستهاي زير  چند تا از واژه - 33

: محـبس / شـناخت  : معرفت/ چاله : ميغ/ خشكي : بر/ ها  رنگ: الوان/ ناداني : جهالت/ پير : مرشد/ گوينده : مستمع«
  »زنداني

  چهار تا) 4  سه تا) 3  دو تا) 2  يكي) 1
  )13 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(  كند؟ ها كامل مي ابيات زير را كدام واژه -34

  يافت مرا گلزار و گلشن دوصد روس آن/ بيرون  كردم همي ... پا كف از من )الف
  گلي او از ست نچيده ... بالي بي كس/ ولي  را باغ اين شود مي شكفته گل بس )ب
 خوار، خوار) 4  خوار، خار) 3  خار، خوار) 2  خار، خار) 1

 )13 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(  در ابيات زير به ترتيب به كدام معاني به كار رفته است؟» خداوند« -35

 تن و سهم با اورنگ خداوند/ تهمتن  گو آن اسفنديار وچ)  الف

  سر افگند اندر پيش به زاري به/ پدر  بانگ بشنيد كوه از آن
 خاك به گريان و پيچان گشت همي/ پاك  خداوند پيش به بيامد )ب

  پشت جهاندار بودش آنك مگر/ كشت  كه را اژدها كين گفت همي
  . است» دارنده«معناي  اولي اشاره به خالق جهان و دومي در) 1
  .و دومي اشاره به خالق جهان است» دارنده«اولي در معناي ) 2
  . است» دارنده«هر دو در معناي ) 3
  .هر دو اشاره به خالق جهان است) 4

كدام گزينه از اين . تنها در يك حركت اختالف دارند؛ در حالي كه معنايشان كامالً متفاوت است» رستن«و » رستن« - 36
  )22 ي صفحه -دومفارسي نهم، درس (  است؟  متفاوتا بقيه جهت ب

  ام زين روي، منحني خلوت نشسته/ در فكر رستنم پاسخ بداد كرم ) 1
  وز رستني نبيني بر گور من گياهي/ ترسم چو بازگردي از دست رفته باشم ) 2
  گيران رستند وز دست و زبان حرف/ كاغذ بدريدند و قلم بشكستند ) 3
  رستند كنون از من و از دردسر من/ ن دردسر و رنج كشيدند بسيار ز م) 4
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  )ي اول متوسطه دوره(نهم        

 ي مجموعه
 طبقه بندي شده

   

 

  امال
  

 )17 ي صفحه -دومفارسي نهم، درس (  اماليي دارد؟  نادرستيمتن زير چند  - 37

 وي بر چه زمين و آن و ستارگان و ماه و آفتاب و آسمان. است تعالي خداي صنع همه است، وجود در هرچه بدان كه«
 انـواع  از اسـت  زمـين  روي بـر  چه آن و معادن و جواهر از هاست در كوه چه آن و نهرها و ها بيابان و ها كوه چون است،
چه ميان آسمان و زمين است چون ميغ و باران و برف و تگرگ  و آن حيوانات انواع از است و بهر بر در چه آن و نباتات

 تعـالي  حـق  آيـات  همـه  اين و است ليتعا حق صنع از همه آيد، پديد هوا در كه عالماتي و قزح و قوصرعد وبرق  و
 ».كن تفكّر آيات اين اندر پس كني؛ نظر آن در تا است فرموده را تو كه است

  سه تا) 4  دو تا) 3  يكي) 2  .نادرستي اماليي ندارد) 1

 )19 ي صفحه -دومفارسي نهم، درس (  اماليي دارد؟  نادرستيمتن زير چند  -38

 و است ماه وي چراغ و است تر عجب اين و ستون بي سقفي ولكن ت،اس زمين وي فرش و خداست ي خانه عالم اين«
 تـو بـس   چشـم  و اسـت  بـزرگ  بس خانه كه قافل، اين عجايب از تو و ستارگان وي هاي آفتاب و قنديل وي ي شعله

 ياران و خويش غذاي دارد؛ جز سوراخي ملكي قصر در كه است اي مورچه چون تو مثل و. گنجد نمي وي در و مختصر
  ».ندارد خبر هيچ وي، ملك صرير و  غالمان بسياري و قصر صورت جمال از بيند و نمي چيزي خويش

  سه تا) 4  دو تا) 3  يكي) 2  .نادرستي اماليي ندارد) 1

  )13 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(  اماليي دارد؟  نادرستيكدام بيت  - 39
 بيكار بخفتي انهخ در كه وقت است نه كه/ گلزار  بر بزن خيمه گو صومعه از صوفي) 1

 ديدار نبيند فرداش كه آن است غالب/ او  قدرت اثر نبيند امروز كه هر) 2

 چنار و بيد و آمده رقص به باغ در سرو/ عجب  نه آيد طرب در اگر زاده آدمي )3

  اصرار بر لعيمطّ خود تو كه نگويم يا/ مني  خداوند كه گويم تو به پنهان درد) 4

  )13 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(  اماليي وجود دارد؟ نادرستيد در ابيات زير در مجموع چن - 40

 اغيار بشنود كه نگذارد غيرتم كه/ گفت  نيارم همي كس با تو عشق حديث«

 ديار آن از بعد نگذشت و برگذشتي تو/ شدي  و آمدي هركس من دل در هميشه

 وار سعدي برند قيامت به دوستي كه/ را  كساني مگر محبت نيست حالل

  »شكرگذار شناس نعمت ي بنده پيام/ محسن  منعم خداوند به برد مي كه
  دو تا) 2    سه تا) 1
  . نادرستي اماليي ندارد) 4    يكي) 3
 

  ادبيات تاريخ
  

 )بخش اعالم -فارسي نهم، درس اول(  به ترتيب از كدام ادباست؟» بهارستان«و » پريشان«هاي  كتاب - 41

  قاآني، جامي) 4  مقام فراهاني جامي، قائم) 3  ، قاآنيجامي) 2  مقام فراهاني قاآني، قائم) 1
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 ي مجموعه
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 )بخش اعالم -اول فصلفارسي نهم، (  كدام عبارت كامالً درست است؟ - 42

وي . اديب قرن هفتم است كه گلستان را به نثر آميخته به نظم و بوستان را در ده باب و يك مقدمه، به نظم آفريـد : سعدي) 1
  .اند نيز دارد كه همگي را در كليات وي جمع كردههاي ديگري  غزليات و قصايد و سروده

  . را در وصف نياي خود، نوشته است» اسرارالتّوحيد«ابوسعيد ابوالخير از نوادگان عارف بزرگ محمد بن منور است كه اثر ماندگار ) 2
داي قـرن ششـم و در دوران   از بزرگترين فقها و دانشمندان علم كالم در تـاريخ اسـالم در قـرن پـنجم و ابتـ     : محمد غزالي) 3

ي  عمدتاً ترجمه» كيمياي سعادت«كتاب . است» الملوك ةنصيح«و » احياء علوم الدين«، »كيمياي سعادت«سلجوقيان و خالق 
  . است كه به زبان عربي نوشته شده است» الملوك ةنصيح«هايي از كتاب  فارسي بخش

آموزگـار  . ناميد، پدر شـعر نـو فارسـي اسـت     مي» نيما يوشيج«گاهش علي اسفندياري، كه خود را به سبب زاد: نيما يوشيج) 4
  . هاي او است از كتاب... و » پريده رنگي  هقص«، »اي شب« ،»فسانها«و » محمدحسين بهجت«ارجمند او 

 

  هاي ادبي و زباني دانش
  

 )22 ي فحهص -دومفارسي نهم، درس (  .شود نمياي در ابيات زير پيدا  خانواده ، هم...ي  براي واژه -43

  دربسته تا به كي، در محبس تني؟/ تا چند منزوي در كنج خلوتي «
  »ام، زين روي منحني خلوت نشسته/ در فكر رستنم، پاسخ بداد كرم 

  كافر) 4  انحنا) 3  انزوا) 2  حبس) 1
 و زمان فعل مصراع دوم بيت زير به ترتيب كدام است؟» خوش«نقش دستوري  - 44

  )13 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(    
  »بهار تماشاي و صحرا دامن بود خوش/ نهار  و ليل نكند تفاوت كه بامدادي«
  نهاد، مضارع) 4  نهاد، ماضي) 3  مسند، مضارع) 2  مسند، ماضي) 1

  )11 ي صفحه -  فصل اولفارسي نهم، (  به ترتيب كدام است؟» تو«و » ديده«هاي دستوري  در بيت زير، نقش - 45
  نيست گوشي كه همي نشنود آواي تو را / را اي نيست نبيند رخ زيباي تو  ديده

  اليه مفعول، مضاف) 4  اليه نهاد، مضاف) 3  نهاد، مفعول) 2  مفعول، مفعول) 1
  ... » بردار جهالت خواب از سر خفته اي آخر/ گويند  مي سحر مرغان كه هست خبرت«بيت  -46

  )13 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(
    . جمله دارد سه جمله و يك شبه) 2  . ردجمله ندا سه جمله دارد، ولي شبه) 1
  .جمله دارد چهار جمله و يك شبه) 4  . جمله ندارد چهار جمله دارد، ولي شبه) 3

  )11 ي صفحه -اول فصلفارسي نهم، (  ؟نيستفعل اسنادي » نيست« فعل در كدام بيت -47
  نيست پيدا بها را عمر باقي كاين/ نيست  شيدا دلت ار دم اين مكن ضايع )1
  نيست وفا عهد اين در خواجه غلطي گفتا/ آر  جاي به عهد صنما گفتم و شد مي يد )2
  هست كه كمال هر سرانجام نيستي است كه/ باش  مي خوش و ضمير مرنجان نيست و هست به )3
  رواست نگوييم نيست روا گويند چه وان/ نكنيم  بد كس به و بگزاريم ايزد فرض )4

  .ي ابيات از يك غزل انتخاب شده است است؟ همه متفاوتبيت  ي كدام ي قافيه نقش دستوري واژه - 48
  )11 ي صفحه -اول فصلفارسي نهم، (

 نيست طاهر دمي ريش دل خون از گرچه/ بندد  مي حرمت طواف احرام اشكم) 1

 نيست طاير طلبت در اگر سدره طاير/ وحشي  مرغ چو باد قفس و دام ي بسته) 2

 نيست قادر روان نقد بر كه عيب مكنش/ ر نثا كرد دلش قلب اگر مفلس عاشق) 3

  نيست آخر را سلسله اين پريشاني كه/ گفتم  ديدم تو زلف سر كه اول روز) 4
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  )ي اول متوسطه دوره(نهم        

 ي مجموعه
 طبقه بندي شده

   

  )11ي  صفحه -اول فصلفارسي نهم، (  ؟ نيستدر كدام بيت فعل » ام ديده« -49
  ام ديده كم منعمان چشم به نم/ ام  گرديده جهان اندر ها سال) 1
  حيات آب ام ديده ضميرش در/ ثبات  اهيخو اگر قرآن از برخور )2
  آرزوست پيرهنم آن از بويي/ سفيد  شد او فرقت از ام ديده )3
  عوام در را صفا و صدق ام ديده/ حرام  آمد خواص بر خوبي و خير )4

  )13 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(  در بيت زير كدام است؟ » ماه«نقش دستوري  - 50
  » ماه و خورشيد مسخّر كند و ليل و نهار/ ير عزيز پاك و بي عيب خدايي كه به تقد« 
  متمم) 4  نهاد) 3  مسند) 2  مفعول) 1

  )19تا  17هاي  صفحه - دومفارسي نهم، درس (  است؟  متفاوتدر كدام گزينه، با بقيه » چون«كاربرد  - 51
  . مثل تو چون مورچه اي است كه در قصر ملكي سوراخي دارد) 1
  . خداست، چون آسمان و آفتاب هر چه در وجود است، همه صنع) 2
  . در وقت بهار بنگر كه زمين چون زنده شود) 3
  . زمين چون ديباي هفت رنگ گردد بلكه هزار رنگ شود) 4

  .ها گروه نيستند كلمه وجود دارد؟ بديهي است كه تك) يا قيدي(ِ اسمي  در عبارت زير چند گروه -52
 )20 ي صفحه -دومفارسي نهم، درس (

ترين  جمهوري شده بودند كه در نهايت مسن ل گذشته، هشت سياستمدار نامزد تصدي مقام رياستدر انتخابات سا«
  ».فرد توانست نظر مردم را به خود جلب كند و باالترين مقام اجرايي كشور را به دست بگيرد

  هفت تا) 4  شش تا) 3  پنج تا) 2  چهار تا) 1
صـفت اشـاره، صـفت پرسشـي، صـفت      «هـايي از نـوع     با وابستههايي  كدام گزينه ابيات زير را بر اساس داشتن گروه -53

20 ي صفحه -دومفارسي نهم، درس (  كند؟ مرتّب مي» اليه شمارشي، مضاف( 

  نگذاشت نشان من مجروح دل از اول كه/ نگذاشت  كمان در تير يك تو چشم غمزه، ز )الف
 نگذاشت نآشيا گلشن اين گلبن به آن از/ آگاه  دل مرغ بود گل وفايي بي ز )ب

 نگذاشت باغبان و ديوار ي رخنه به رضا/ شدم  كه نگر ستم گل، آن ديدن شوق ز) ج

  نگذاشت جوان نازنين آن كه داغ كدام/ محفل  اين در جوان و پير دل بر ناز ز )د
  الف، ب، د، ج) 4  ج، د، ب، الف) 3  ج، د، الف، ب) 2  الف، ب، ج، د) 1

 كنند؟پيروي مي متفاوتياز الگوي  ها در كدام گروه اسمي، هسته و وابسته - 54

  )20 ي صفحه -دومفارسي نهم، درس (    
  بساط فراخ تو ) 4  جمال صورت قصر) 3  بستان معرفت حق) 2  عجايب صنع حق) 1

  )20 ي صفحه - درس دومفارسي نهم، (  ؟ نداردي پسين از نوع صفت بياني وجود  در كدام گزينه، وابسته - 55
  ي ياقوت انار فهم، عاجز شود از حقّه/ ين عنب ي زر عقل، حيران شود از خوشه) 1
  نيست گوشي كه همي نشنود آواي تو را/ اي نيست نبيند رخ زيباي تو را  ديده) 2
  ميان بندگي را ببايدت بست/ ستودن نداند كس او را چو هست ) 3
  يا كه داند كه برآرد گل صدبرگ از خار؟ / ي الوان از چوب؟  كه تواند كه دهد ميوه) 4
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 ي مجموعه
 طبقه بندي شده

  

  )17ي  صفحه -دومفارسي نهم، درس (  ي عبارت زير صحيح است؟  درباره  كدام گزينه -56
ميغ و باران و برف و تگرگ و رعد و برق و عالماتي كه در هوا پديد آيد، آيات خداوند است كه تو را فرموده است تا «

  » .پس اندر اين آيات، تفكّر كن. در آن نظر كني
1 (از چهار جمله تشكيل شده است) 2  .ارداليه وجود د در آن يك مضاف .  
  . دو صفت بياني دارد) 4  .ي پيشين است ، صفت اشاره و وابسته»آن«) 3

 ي گروه اسمي خود هستند؟ كلمات كدام گزينه در متن زير، همگي هسته -57

  )20 ي صفحه -دومفارسي نهم، درس (    
صورتي ديگر و همه از يكدگر نيكوتر؛ هر يكي را  نگاه كن مرغان هوا و حشرات زمين را هر يكي بر شكلي ديگر و بر«

آنچه به كار بايد، داد و هر يكي را بياموخته كه غذاي خويش چون به دست آورد و بچه را چون نگه دارد تا بزرگ شود 
  » .و آشيان خويش چون كند

  مرغان، خويش ) 4  بچه، خويش) 3  غذا، آشيان) 2  زمين، غذا) 1
  )20 ي صفحه -دومفارسي نهم، درس (  چند وابسته در قطعه شعر زير وجود دارد؟  - 58

  پرسيد كرم را، مرغ از فروتني/ در پيله تا به كي، بر خويشتن تني؟ «
  در بسته تا به كي، در محبس تني؟/ تا چند منزوي در كنج خلوتي؟ 

  » ام زين روي، منحني خلوت نشسته/ پاسخ بداد كرم  ،در فكر رستنم
  پنج ) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1

  )20 ي صفحه -دومفارسي نهم، درس (  ؟ نيستي هيچ گروه اسمي، مفعول  در كدام گزينه، هسته - 59
  . نگاه كن مرغان هوا و حشرات زمين را) 2  . بنگر كه چگونه بساط تو ساخته است) 1
  نه همه مستمعي فهم كند اين اسرار) 4  . ي مورچه قناعت مكن به درجه) 3

 كدام است؟ ترتيب بهدارند   هايي كه وابسته يت زير، نقش دستوري گروهدر ب -60

  )20 ي صفحه -دومفارسي نهم، درس (    
  »جستند از اين قفس، گشتند ديدني/ هاي من، پروانگان شدند  همسال«
  نهاد، متمم) 4  نهاد، مسند) 3  مفعول، مسند  )2  مفعول، متمم) 1

  )20 ي صفحه -دومفارسي نهم، درس (  است؟ تفاوتمشده  ي مشخّص نقش دستوري كدام واژه -61
  »انديشه«    برنگذرد انديشهكزين برتر / به نام خداوند جان و خرد ) 1
  »دل«    پير برنا بود دلز دانش / بود هر كه دانا بود توانا) 2
  »او«  همه گويند و يكي گفته نيايد ز هزار/  اوتا قيامت سخن اندر كرم و رحمت ) 3
  »مستمع«  فهم كند اين اسرار مستمعينه همه / اند درختان همه در تسبيح كوه و دريا و) 4
 

  هاي ادبي آرايه
  

 كند؟ عبارت كدام گزينه تشبيه بيت زير را درست بيان مي -62

  )14 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(    
  »ديوار بر بود نقش نكند فكرت كه هر/ وجود  ديوار و در بر عجب نقش همه اين«
  بودن عجيب: شبه وجه) 2    باييزي: شبه وجه) 1
3 (ه4    وارنقش بر دي: به مشب (هفكر انسان بي: به مشب  
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  )ي اول متوسطه دوره(نهم        

 ي مجموعه
 طبقه بندي شده

   

 توان يافت؟ بخشي را مي ي تشبيه و شخصيت در كدام ابيات هر دو آرايه - 63

  )14 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(     
 ارديو بر بود نقش نكند فكرت كه هر/ وجود  ديوار و در بر عجب نقش همه اين) الف

 اسرار اين كنند فهم مستمعي همه نه/ اند  تسبيح در همه درختان و دريا و كوه) ب

 بردار جهالت خواب از سر خفته اي آخر/ گويند  مي سحر مرغان كه هست خبرت) ج

 بيدار نرگس و خوابي در تو كه باشد حيف/ پيش  در غفلت سر بنفشه چو آخر كي تا) د

  ج، د) 4  الف، ب) 3  ب، ج) 2  الف، د) 1
 )14 ي صفحه - فارسي نهم، درس اول(  توان يافت؟ بخشي را در كدام بيت مي ي ادبي شخصيت آرايه - 64

 بپيراستند رويه دو از درفش/ بياراستند  لشكر روز دگر) 1

 ميل دو بر ساخته لشكري يكي/ پيل  ژنده صد بود هاماوران به) 2

 توهس اسپان نعل از آمد زمين/ كوه  بتوفيد گردان آواي از) 3

  بنفش و زرد و سرخ اندرون به گرد/ درفش  درفشان پيالن پشت پس) 4
 )14 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(  توان يافت؟ ي ادبي تشبيه را در كدام بيت مي آرايه -65

 اي آمده نواز ديوانه كه باد فرصتت/ اي  آمده دراز زلف ي سلسله با كه اي) 1

 اي آمده نياز ارباب پرسيدن به چون/ عادت  بگردان و مفرما ناز ساعتي) 2

 اي آمده ي ناز برازنده حال هر به چون/ جنگ  به چه و صلح به چه ميرم تو باالي پيش) 3

  اي آمده نماز به را خود ي غمزه ي كشته/ ثواب  بهر از كه تو نرم دل بر آفرين) 4
 .بارزتر است... ي  نظير در بيت گزينه ي ادبي مراعات استفاده از آرايه -66

 )14 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(    

  دراز است او كار كه بگذر، از او/ گاز است  كه زلفم، سر اندر مپيچ )1
  نخوري غفلت به و آري كف به ناني تو تا/ كارند  در فلك و خورشيد و مه و باد و ابر) 2
  هايي ه شيو جان تو شيرين، هات شيوه اي/ مايي  امير تو تا خندان، بخت و ماييم )3
  دارم تو جادوي نرگس از معجزه وين/ ماتند  همه كرامت ارباب من نزد در )4

 )14 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(  ؟نداردكدام بيت تشبيه  - 67

 سوزان ي صاعقه اين خاكسترش كرد/ يك دم  در كه اميد خرمن بسا اي) 1

 اغصان بي و بن بي هوي، درختيست چو/ خط  بي و ورق بي ريا، كتابيست چو) 2

  چوگان اين از ديدن جفا خيره بايدت/ گردي  به سر كوي درين گوي چون تو تا) 3
  سامان خورد كاريت چه به سر رود چو/ پيكر  رسد درديت چه به جان، شود چو) 4

  .  توان يافت مي... ي  را به ترتيب در ابيات گزينه» بخشي و تشبيه نظير، جان مراعات«هاي ادبي  آرايه -68
 )14 ي صفحه -ولفارسي نهم، درس ا(

  تو سراي سخن مرغ شد كالم خوش حافظ/ حسن  بهار در كه خاصه عارضت چمني است خوش) الف
  دانست مه و ديد ناهيد كه گريست چنان/ چشمم  سحرگهان طالع كوكب جور ز )ب
  روز آن باد ياد روز آن خنك/ افروز  جهان و روشن و فرّخ )ج
  ج، الف  ب،) 4  ج ب، الف،) 3  الف، ب، ج) 2  الف ج، ب، ) 1
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 ي مجموعه
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 نادرسـت كدام گزينه » رفتار كج نرسد منزل به كه كن راستي/ بردند  سعادت گوي روان راست سعديا«ي بيت  درباره - 69
  )14 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(  است؟

  . دارد» جاري«در بيت معناي » روان«) 1
    .جمله دارد بيت شبه) 2
    . بيت تشبيه دارد) 3
 .قرابت معنايي دارد» رسد به منزل نميبار كج «با مصراع ) 4
 

  معنا و مفهوم
  

 )19 ي صفحه -دومفارسي نهم، درس (  اشاره شده است؟» آسمان«در كدام بيت به  -70

 مباش ساكن ستون بي سقف زير/ مباش  ايمن او از داري دشمني) 1

 گير باد هم سر سربه را خود عمر/ زاد گير  داري پيش در سفر چون) 2

 خطر چندين با نيست شادي جاي/ گذر  دوزخ بر هست نچو را جمله) 3

  ديگران به سعي بارت نگذرد/ گران  بس بارت و راه است در عقبه) 4
  )13 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(  در بيت زير چه معنا و مفهومي دارد؟» نقش بر ديوار بودن« -71

  »ديوار بر بود نقش نكند فكرت كه هر/ وجود  ديوار و در بر عجب نقش همه اين«
  دعا براي بقا) 4  ارزش واال داشتن ) 3  ارزشي بي) 2  دعا براي نابودي ) 1

بـا كـدام بيـت در تقابـل     » گذاشت ها در طبيعت مي هاي آشكارتري براي انسان خدا اگر وجود داشت، نشانه«عبارت  -72
  )13 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(  معنايي است؟

 اقرار خداوند به ندارد كه ندارد دل /دل است  خداوند تنبيه همه آفرينش) 1

 نهار و ليل و كند مسخّر خورشيد و ماه/ عزيز  تقدير به كه خدايي عيب بي و پاك) 2

 شكرگزار نكند هرگز تو انعام شكر/ بيرون است  عدد ز بارخدايا نعمتت) 3

  رفتار كج نرسد منزل به كه كن راستي/ بردند  سعادت گوي روان راست سعديا) 4
  )13 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(  .  واضح است... ي  معنايي بيت زير با آيهقرابت  - 73

 »اسرار اين كنند فهم مستمعي همه نه/ اند  تسبيح در همه درختان و دريا و كوه«

  ه و لكنْ التَفْقَهونَ تَسبِيحهم إِنَّه كانَ حليماً غَفُوراًرض و منْ فيهِنَّ و إِنْ منْ شَيء إِالّ يسبح بِحمدتُسبح لَه السماوات السبع و االَ) 1

  تَشَاء منْ تَشَاء وتُذلُّ منْ تُعزُّ) 2

  الَّتي أَخْرَج لعباده والطَّيِّبات منَ الرِّزقِ اللَّه زِينَةَ حرَّم منْ قُلْ) 3

4 ( و كُنْ أَنْتاس مقُلْنا يا آد ئْتُماوثُ شيغَداً حنْها ركُال م نَّةَ والْج كجورَةَ زالشَّج هال تَقْرَبا هذ و  

  )13 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(  دارد؟  كمتريكدام بيت با ابيات ديگر قرابت معنايي  -74
  در آيد؟  ي شكرش به كز عهده/ از دست و زبان كه برآيد ) 1
  همه گويند و يكي گفته نيايد ز هزار/ حمت او تا قيامت سخن اندر كرم و ر) 2
  ستود آفريننده را كي توان؟ / بدين آلت راي و جان و زبان ) 3
  هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار/ اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود ) 4
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  )ي اول متوسطه دوره(نهم        

 ي مجموعه
 طبقه بندي شده

   

  )17 ي هصفح -دومفارسي نهم، درس (  اي از طبيعت است؟  هدف شاعر از سرودن كدام بيت، توصيف جلوه -75
  اي در كار او كن ز فيضت قطره/ نسيمي از عنايت يار او كن ) 1
  چو سرو از آبخورد عالم آزاد/ چو گُل از آبروي دوستان شاد ) 2
  اي است زمين در دهان برف گويي كه لقمه/ هرگز كسي نداد بدين سان نشان برف ) 3
  دست رفتن سوي دوستان تهي/ دريغ آمدم زان همه بوستان ) 4

  )19 ي صفحه -دومفارسي نهم، درس (  دارد؟ كمتريم گزينه با عبارت زير تناسب معنايي كدا - 76
  » .خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وي نمي گنجد«
  نه ادراك در كنه ذاتش رسد) 2    نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم) 1
  بس نه من ز بي عملي در جهان ملولم و) 4    نه فكرت به غور صفاتش رسد) 3

  )19 ي صفحه -دومفارسي نهم، درس (  كدام گزينه با عبارت زير تناسب معنايي بيشتري دارد؟ - 77
  » .چشم باز كن تا عجايب بيني كه مدهوش و متحير شوي«
  بگفتم خواب را» خوش شب«روز فراق دوستان / نكردم پيش از اين من نيز چشم از خواب خوش برمي) 1
  كز خوان پادشاهان، راحت بود گدا را/ نظر كن باري به چشم احسان در حال ما) 2
  آن چه ناديدني ست، آن بيني/ چشم دل باز كن كه جان بيني ) 3
  دريغ باشد بر ماه آسمان انداخت/ به چشم هاي تو كان چشم كز تو برگيرند ) 4

  )22ي  صفحه -دومفارسي نهم، درس (  است؟  متفاوتمفهوم كليدي كدام گزينه  -78
  مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد/ شود  ميسر نمي نابرده رنج گنج) 1
  زني؟ كني، پرّي نمي كوشش نمي/ اينك تو را چه شد، كاي مرغ خانگي ) 2
  يك قوم دويدند و به مقصد نرسيدند/ يك جمع نكوشيده رسيدند به مقصد ) 3
  كوشش بيهوده به از خفتگي/ دوست دارد يار اين آشفتگي ) 4

  )13 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(  زير قرابت معنايي دارد؟شعر  كدام بيت با قطعه - 79
 كرد نتوانم شمار تو را احسان/ كرد  نتوانم قرار دمي تو بي من«

  »كرد نتوانم هزار از تو شكر يك/ مويي  هر شود )زبان(زفان  من تن بر  گر
 ديوار بر بود نقش نكند فكرت كه هر/ وجود  ديوار و در بر عجب نقش همه اين) 1

 اسرار اين كنند فهم مستمعي همه نه/ اند  تسبيح در همه درختان و دريا و كوه) 2

  هزار ز نيايد گفته يكي و گويند همه/ او  رحمت و كرم اندر سخن قيامت تا) 3
 رفتار كج نرود منزل به كه كن راستي/ بردند  سعادت گوي روان راست سعديا) 4

در كدام . ي كثرت است ه نشان دهند» هزار« ، ».بلكه هزار رنگ شود زمين چون ديباي هفت رنگ گردد،«در عبارت  - 80
  )18 ي صفحه -دومفارسي نهم، درس (  ؟ شود نميگزينه، چنين معنايي مشاهده 

  هزار يوسف مصري فتاده در چه ماست) 2  هزار نكته در اين هست، تا داني) 1
 مد، هزاران را چه شد؟عندليبان را چه پيش آ) 4  زلفت هزار دل به يكي تار مو ببست) 3
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 6867 فارسي

 ي مجموعه
 طبقه بندي شده

  

» پير«در كدام گزينه . است» مرشد و راهنما«التّوحيد، در عبارت زير از اسرار» پير«منظور محمد بن منور از اصطالح  - 81
  )16 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(  در معنايي مشابه با عبارت زير به كار رفته است؟

  » .رسيدروزي پير ما، با جمعي از همراهان به در آسيابي «
  بر من چو عمر مي گذرد، پير از آن شدم/ من پير سال و ماه نيم يار بي وفاست ) 1
  آفرين بر قلم پاك خطاپوشش باد/ پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت ) 2
  كم و نسيان آمد خوب شد پير شدم كم/ كرد  ياد ايام جواني جگرم خون مي) 3
  د آب رفته به جويكه دگر ناي/ طربِ نوجوان ز پير مجوي ) 4

 در ابتداي بيت زير به كار رفته است؟» كه«در معنايي مشابه با » كه«در كدام گزينه  -82

  )13 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(    
  » يا كه داند كه برآرد گل صد برگ از خار؟/ ي الوان از چوب؟  كه تواند كه دهد ميوه«
  رخ بلندنبندد مرا دست چ/ كه گفتت برو دست رستم ببند؟ ) 1
  آن است جوابش كه جوابش ندهي/ آن كس كه به قرآن و خبر زو نرهي ) 2
  ايم ي اوييم و بدو زنده مرده/ ايم  ما كه نظر بر سخن افكنده) 3
  در جمع كمال شمع اصحاب شدند/ آنان كه محيط فضل و آداب شدند ) 4

  )13 ي هصفح -فارسي نهم، درس اول(  كدام بيت با بيت زير قرابت معنايي دارد؟ -83
 »نهار و ليل و كند مسخّر خورشيد و ماه/ عزيز  تقدير به كه خدايي عيب بي پاك و«

  روي نهاده است آيين و دين سوي/ جوي  جفت شد چو كهتر چه مهتر چه )1
  نسپرد زمين او بي مور پي/ نگذرد  كسي رايش و فرمان ز )2
  ارروزگ از بيند جفا گر سزد/ آموزگار  راه شود كه را گم  )3
  تو راست نمايش برتر خورشيد ز/ تو راست  ستايش گيتي شاهان ز ) 4

  )13 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(  كدام بيت با بيت زير قرابت معنايي دارد؟ - 84
  »هزار ز نيايد گفته يكي و گويند همه/ او  رحمت و كرم اندر سخن قيامت تا«
  شكرباري كنم مدحش هب كه منم يكي/ سپاس  و شكر گزارد تواند كه را خداي) 1
  خورد نتوان نيكوان قفاي شكر بي/ مرد  سره اي عاشقي كوي سر اندر )2
  نباشد شيرين گو هست شكر چو/ نباشد  خو كامراني جز تو را )3
  داشتن شكر طمع طوطي همچو تواند كي/ سر  آورد فرود مرداري به كركس چون كه هر )4

 )16 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(  افت؟توان ي مفهوم عبارت زير را در كدام بيت مي - 85

افسار اسب كشيد و ساعتي درنگ كرد؛ پـس بـه همراهـان    . ِ با جمعي از همراهان به در آسيابي رسيدما روزي پير «
گـردم و   خـويش مـي  گـرد  . معرفت اين است كه من در آنـم : گويد گويد؟، مي دانيد كه اين آسياب چه مي مي«: گفت

  »»!منم، تا هر چه نبايد، از خود دور گردانك پيوسته در خود سفر مي
  مقرون است نتيجه با سببي هر آنك از/ چيست  جرمم كه دلم برآيد خويش گرد به) 1
  ازهر ِي زهره و تابان مه تو گرد به/ ديد  ماهي و مار رد،ك نگه خويش گرد چو )2
  فراز لقخ روي به در اين كس هيچ نكرد/ باز است  در هميشه را دل ي قمارخانه )3
  كن ديوار و در را نكو خوي/ خويش  گرد از بكش حصاري خوب )4
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  )ي اول متوسطه دوره(نهم        

 ي مجموعه
 طبقه بندي شده

   

  قرابت معنايي بيشتري دارد؟» گنجد چشم تو بس مختصر و در وي نمي«كدام بيت با عبارت  -86
  )19 ي صفحه -دومفارسي نهم، درس (

  كردن است پيدا جاي چه نظر در نگنجد آن/ دل  صحراي جانب بودم رفته تماشا دي) 1
  ببين چشم به بيا نگنجد شرح به آن كه/ مپرس  سينه سوز و درد دل و زرد وير ز )2
  تو وقت باد خوش كه خوشيم بس تو با ما/ تو  وقت شاد اي دلبر جمال اي هان )3
  برآري اي سينه ي گوشه از/ نگنجد  آسمان در كه شمعي )4

 ود دارد؟را در خ» گنجد چشم تو بس مختصر و در وي نمي«كدام بيت تعبير عبارت  -87

  )-19 ي صفحه -دومفارسي نهم، درس (    
 پرغلغله تو ز عالم جان جنبان سلسله اي/ سلسله  كو ام ديوانه عاشقان اي عاشقان اي) 1

 قافله بر رهزني تا درتاختي آسمان وز/ انداختي  گردنم در ساختي ديگر زنجير) 2

 زلزله از شوي ايمن شوي دريا در خشك وز/ شوي  پويا تا پاي كو شوي گويا تا عقل كو) 3

  بلبله و سبو اندر ها موج نگنجد زيرا/ سقا  اي بربند مشك رو لقا شيرين اي كن خامش) 4
  )14 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(  ي اسراء قرابت معنايي دارد؟ وچهارم سوره ي چهل كدام بيت با آيه - 88

 آيد مي خدا اسرار ي سراپرده ز/ آيد  مي ما به امروز كه بوي اين رب يا )1

 آيد مي دوتا كه بنفشه ركوع است در/ طيور  تسبيح به و درختان نمازند در) 2

  آيد مي مرا آنچ ز برد رشك شكر كه/ نخورم  غم كسي ملولي ز بگويم ني) 3
  آيد مي صبا بوي او كز نگويند تا/ مردم  از برمد نباشد سرمست آنك )4

  )13 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(  يي دارد؟كدام ابيات با مصراع دوم بيت زير قرابت معنا - 89
  »شكر انعام تو هرگز نكند شكرگزار/ نعمتت بارخدايا ز عدد بيرون است «

 آواز حمد به بركشد او جان/ باز  منعم به او چشم شد آن كه) الف

 خواست ببايد آن عذر زبان به/ راست  گردد شكر چو تن و دل از) ب

 شوي عاق كه مبر، كفران نام/ شوي  مذاق شكر تا كن، شكر) ج

   ناتوانستن شكر يك حقّ/ دانستن  چيست؟ شكر غايت) د
  ج، د) 4  ب، د) 3  ب، ج) 2  الف، ج) 1

  )13 ي صفحه -فارسي نهم، درس اول(  كدام بيت با ابيات زير قرابت معنايي دارد؟ -90
 ميغ به برآيد بپرد چه وگر/ گريغ  نيابد يزدان داد از كس«

 شير چرم او آواز ز بدرد/ دلير  ايدبخ به دندان گر سنان

  »بود سندان دندانش چند وگر/ بود  يزدان فرمان گرفتار
 ديوار بر بود نقش نكند فكرت كه هر/ وجود  ديوار و در بر عجب نقش همه اين) 1

 ي ياقوت انار فهم، عاجز شود از حقّه/ ي زرين عنب  عقل حيران شود از خوشه) 2

 نهار و ليل و كند مسخّر خورشيد و ماه/ عزيز  تقدير به كه خدايي عيب بي و پاك) 3

  رفتار كج نرود منزل به كه كن راستي/ بردند  سعادت گوي روان راست سعديا) 4




