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 اول متوسطه)دورة (  نام و نام خانوادگی:

  1397سفند اتاریخ:  دقیقه 50: گوییپاسخمدت  کالس: مدرسه:
 4از  1صفحه  نهم: پایه فارسی: نام درس

 بارم سؤال ردیف
 5/2 نثر و شعر معنی بیان الف:

بـا کـدام بیـت    » شناسند هاي خراسان تو را می کاش من هم عبور تو را دیده بودم/ کوچه«الف) مخاطب و مصداق بیت  1
 ؟ نیستمشترك 

) چه خبر در حرم ضامن آهـو شـده اسـت؟1
 

ــو را   2 ــوس، تـ ــب طـ ــد غریـ ــس ندانـ ) کـ
کنـد  که دریا پیش پایت خاکساري مـی ) اي 3

 

 ها بیشتر از پیش، چه خوشبو شده است! صحن 
کـــــه تـــــو خـــــود ضـــــامن غریبـــــانی

 

ــراري مــی صــبر هــم در انتظــارت بــی  کنــد ق
 

 
 رزمندگان با دشمن چیست؟ مقابلۀ ب) با توجه به قطعه شعر زیر، دلیل 

 »رنگ خواهد شد در دفتر تاریخ/ کوچک و کمهامان تنگ خواهد شد/ ناممان  گر بماند دشمن، از هر سو/ خانه«
 

 است؟  متفاوتج) مفهوم کدام گزینه با بقیه 
ــاودان1 ــود ج ــت ب ــه نام ــواهی ک ــو خ ) چ

 

نـــام نیـــک رفتگـــان ضـــایع مکـــن     ) 2
) یکــــی نــــام نیکــــو ببــــرد از جهــــان3

 

ــان، نهــــان   ــام نیــــک بزرگــ  مکــــن نــ

ــدار      ــت پایــ ــام نیکــ ــد نــ ــا بمانــ تــ
 یکــی رســم بــد مانــد از او جــاودان    

 

 
 هاي زیر را بنویسید.  د) مفهوم هر کدام از کنایه

  ) انگشت به دهان ماندن: ......................1
 ) تنگ شدن نفس: ......................2
 

 کدام است؟ » این سخن، پروین، نه از روي هواست«هـ) مفهوم مصراع 
  )  بدون دلیل و علّت نبودن سخن 1
 ) مطابق میل و آرزو بودن سخن 2
 

 ها و بیت زیر را به نثر فارسی روان و امروزي برگردانید. و) عبارت
 ) داد ده تا داد یابی. 1
ـد  ) 2 گرچه منزل بس خطرناك است و مقصد بس بعی ـور    ـان، غـم مخ هیچ راهی نیست کان را نیست پای

 

 ) به فالن همسایه رو و چراغی روغن بخواه. 3
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 5/1 درك متن ب:
 کدام است؟ » بزرگی خرد و دانش راست، نه گوهر را«در عبارت » گوهر«واژة الف) مقصود از  2

 ) هنر و فضیلت2) اصل و نسب 1
  اي بوده است؟ ، شاعر به دنبال بیان چه نکته»/ ز آغاز هر خوشه خروار نیستهمی دانه و خوشه، خروار شد«بیت  درب) 

در و دیـوار  «، مقصـود از  »این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود/ هر که فکرت نکند، نقش بود بر دیـوار «ج) در بیت 
 چیست؟  » وجود

 کند؟  چه حالتی را توصیف می» خون میان سنگر آزادگان جوشید/ مثل یک موج خروشان شد«د) عبارت 
 چیست؟ » ها گر کند خار مغیالن، غم مخور زد قدم / سرزنشدر بیابان گر به شوق کعبه خواهی «هـ) مفهوم کلّی بیت 

» وي«، ضمیر »گنجد نمی ويتو از عجایب این، غافل که خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در «و) در عبارت 
 به چه چیزي اشاره دارد؟ 

 

 

 1 شناسی واژه ج:
 را مشخّص کنید.  نادرستالف) در هر مورد، معناي  3

 ) شفاعت: 1
 ج) درخواست کمک و بخشش از کسی براي دیگران ب) خواهشگري الف) یافتن سالمتی 
 

 ) مراد:2
 د) هدفج) پیروشده ب) خواستهالف) مقصود

 شده را بنویسید.  مشخصواژة ب) در بیت و عبارت زیر، معناي 
 
 هاي وي ستارگان. قندیلوي آفتاب و شعلۀ ) چراغ وي ماه است و 1
رویــش اســت و طــراوت رخصــت)  نــام تــو 2 شناسـند زین سبب، بـرگ و بـاران تـو را مـی       

 

 
 
 

 

 5/0 امال د:
الف) در عبارت زیر، چند غلط امالیی وجود دارد؟ 4

گفـت:  ادویه بزرگ شد، پدر و مادرش بمردند و خواهرانش متفرّغ شدند. روزي از شدت ناراحتی روي بـر خـاك نهـاد و    رابعۀ چون «
باید که بدانم راضی هستی یا نـه. آوازي شـنید    پدر و مادر و اسیرم. مرا از این همه هیچ غم نیست، الّا رضاي تو؛ می الهی! غریبم و بی

 »که: غم مخور، فردا جاحیت خواهد بود، چنان که مغرّبان آسمان به تو نازند.
 بنویسید. هاي امالیی عبارت زیر را پیدا کنید و درست آنها را  ب) غلط

»سمع نکند.در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود، خوظ ننماید و اگر از او پوشیده دارند، استراق«
 
 

 

را مشخّص کنید. نادرستر هر مورد، معناي 
عت: 

ج) درخواست کمک و بخشش از کسی براي دیگرانب) خواهشگريفتن سالمتی

د:
د) هدفج) پیروشدهب) خواستهقصود

شده را بنویسید. مشخصواژة  بیت و عبارت زیر، معناي 

هاي وي ستارگان.قندیلوي آفتاب و شعلۀ  وي ماه است و 
شناسـندزین سبب، بـرگ و بـاران تـو را مـی    رویــش اســت و طــراوترخصــتم تــو 

در و«، مقصـود از  »این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود/ هر که فکرت نکند، نقش بود بر دیـوار «بیت 
چیست؟  

کند؟ چه حالتی را توصیف می»خون میان سنگر آزادگان جوشید/ مثل یک موج خروشان شد«رت 
چیس»ها گر کند خار مغیالن، غم مخورزد قدم / سرزنشدر بیابان گر به شوق کعبه خواهی «هوم کلّی بیت 

، ضمیر»گنجدنمیويتو از عجایب این، غافل که خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در «عبارت 
چیزي اشاره دارد؟ 

ناسی
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 5/3 هاي زبانی و ادبی دانش هـ:
 الف) در بیت زیر، ردیف را مشخص کنید.  5

ز جان، اي دوست، مهر تو جدا کردن تـوان؟ نتـوان    ز دل، جانا، غم عشقت رها کردن توان؟ نتـوان 
 شود؟  هاي زیر، بیت تخلّص محسوب می یک از بیت ب) کدام

زاد ) چـــه خـــوش گفـــت فردوســـی پـــاك1
فشـان  اشـکی همـی  دانـۀ  ) حافظ، ز دیـده  2 
مملکـــــــت، عالءالـــــــدینعمـــــــدة ) 3

 

 
 

کـــه رحمـــت بـــر آن تربـــت پـــاك بـــاد 
باشــد کــه مــرغ وصــل کنــد قصــد دام مــا 
حـــــافظ و ناصـــــر زمـــــان و زمـــــین 

 ؟ نداردتلمیح آرایۀ هاي زیر، یک از بیت ج) کدام
ماه کنعانی مـن، مسـنَد مصـر آنِ تـو شـد     ) 1
خورم که نبـی، شـهر علـم بـود) سوگند می2
ت3 تن آدمی شریف اسـت، بـه جـان آدمیـ  (

 

 
 

وقت آن اسـت کـه بـدرود کنـی زنـدان را     
شهري که جز علی، در دیگر نداشـته اسـت   

ت     نه همین لبـاس زیباسـت، نشـان آدمیـ
 درستی نوشته شده است؟  کار رفته، به هاي به آرایههمۀ د)  در کدام بیت، 

دیده، حالت به شود، دل بـد مکـن اي دل غم) 1 وین سر شوریده بازآید به سـامان، غـم مخـور       
 ها: تکرار ـ کنایه ـ تشخیص ـ تشبیه ـ تضاد آرایه 

گوینـد ) خبرت هست که مرغان سـحر مـی  2 آخر اي خفته، سـر از خـواب جهالـت بـردار؟        
 نظیر  ها: تشخیص ـ کنایه ـ تشبیه ـ جناس ـ مراعات آرایه 

 است؟  نرفتهکار  هـ) در عبارت زیر، کدام نوع فعل به
ایم. پدرش مردي بافنده بـود و برخـی    شمار آوریم، به خطا نرفتهاگر ابوحامد محمد غزّالی را سرآمد روزگار خویش به«

 »دانند. او میپیشۀ لقب غزّالی را به مناسبت 
 ) ماضی مطلق 4 ) ماضی نقلی 3 ) مضارع التزامی2 ) ماضی بعید 1
 ) مضارع اخباري 5

است؟ متفاوتشده  و) در کدام بیت، زمان فعل مشخّص
ــاد مــی1 ــرم) ب ــف اوزد ن ــار زل ــر کن نرمــک ب
ــد2 ــه و مهتابیـ ــر از مـ ــه برتـ ــوم کـ ) اي قـ
دیـد، در خـود ) چو گُل پـیش خـودش مـی   3

 

 
از هـر شـکن  رسیدمیبوي مشک و بوي عنبر 

؟ تابیـــد مـــیاز هســـتیِ آب و گـــل چـــرا 
بــر خــود خندیــد مــیبــه صــد افســوس 

 هاي زیر را مشخّص کنید.  ز) درستی یا نادرستی عبارت 
گـروه  وابسـتۀ  » اسـت  تـر  عجبستون و این  خداست و فرش وي زمین است، ولکن سقفی بیخانۀ عالم «) در عبارت 1

 کار نرفته است. اسمی از نوع صفت اشاره به
 نادرست   درست 

گـروه اسـمی از    وابستۀ» مشکلی است / اي بهتر از مالئک هفت آسمان، بمانشدن کار   روي زمین، فرشته«) در بیت 2
 کار رفته است. نوع صفت تفضیلی به

 نادرست   درست 
 جمع نبندید.)  » ان«و » ها«مفرد را بنویسید. (با واژة جمع و جمع واژة ح) مفرد 

 ) عجیب2  معارج) 1
 هر یک از آثار زیر چه کسی است؟ پدیدآورندةط)  
 ) تنفّس صبح: ..................................3 االولیا: ............................... ) تذکرة2اسکندرنامه: ...........................     ) 1

 

خـــوش گفـــت فردوســـی پـــاك زاده
فشـان اشـکی همـی    دانـۀ  فظ، ز دیـده  

مملکـــــــت، عالءالـــــــدینــــــدة 

کـــه رحمـــت بـــر آن تربـــت پـــاك بـــاد 
باشــد کــه مــرغ وصــل کنــد قصــد دام مــا 
حـــــافظ و ناصـــــر زمـــــان و زمـــــین 

؟ نداردتلمیح آرایۀ هاي زیر، یک از بیتم
کنعانی مـن، مسـنَد مصـر آنِ تـو شـد     

خورم که نبـی، شـهر علـم بـودگند می
ت آدمی شریف اسـت، بـه جـان آدمیـ 

وقت آن اسـت کـه بـدرود کنـی زنـدان را     
شهري که جز علی، در دیگر نداشـته اسـت   

ت     نه همین لبـاس زیباسـت، نشـان آدمیـ
درستی نوشته شده است؟ کار رفته، بههاي بهآرایههمۀ کدام بیت، 

وین سر شوریده بازآید به سـامان، غـم مخـور   دیده، حالت به شود، دل بـد مکـندل غم
ها: تکرار ـ کنایه ـ تشخیص ـ تشبیه ـ تضادیه

آخر اي خفته، سـر از خـواب جهالـت بـردار؟    گوینـدت هست که مرغان سـحر مـی  
نظیرها: تشخیص ـ کنایه ـ تشبیه ـ جناس ـ مراعاتیه

است؟ نرفتهکار عبارت زیر، کدام نوع فعل به
ایم. پدرش مردي بافنده بـود و بشمار آوریم، به خطا نرفتهوحامد محمد غزّالی را سرآمد روزگار خویش به

»دانند.او میپیشۀ زّالی را به مناسبت 
) ماضی مطلق 4) ماضی نقلی 3) مضارع التزامی2ی بعید 

رع اخباري 
است؟متفاوتشده کدام بیت، زمان فعل مشّخص

ــرممــی ــف اوزد ن زل ــار ــر کن نرمــک ب
د مهتابی و ه م از ر برت ه ک وم ق

شـکن  رسیدمیبوي مشک و بوي عنبر هـر از
را چ ل گ و آب ت هس دماز ؟تابی
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 5/0 خودارزیابی و:
 توضیح دهید.» هاي آتشین در راه آن طرف نصف جهان، با تانک«مصراع  دربارةالف)  6

 را بنویسید.» کمال است در نفس انسان، سخن/ تو خود را به گفتار، ناقص مکن«بیت پیام نهایی ب) 
 

 

 5/0 حفظ شعر ز:
 هاي زیر را کامل کنید. بیت 7

 دشمن دانا که ...........................................................) 1
) در حــبس و خلــوتم، تــا وارهــم بــه مــرگ2

 
 

کــــه نــــادان بــــودبهتــــر از آن دوســــت  
ــر بـــرآورم، .......................................................   ــا پـ یـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 10 بارمجمع 
 
 

ي زیر را کامل کنید.
ن دانا که ...........................................................
حــبس و خلــوتم، تــا وارهــم بــه مــرگ

کــــه نــــادان بــــودبهتــــر از آن دوســــت 
ــر بـــرآورم، .......................................................   ــا پـ یـ

شعر


