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به نام خدا
ادبیات پایه نهم
دانش آموز گرامی:
جهت پاسخگویی به سواالت بهتر است به موارد زیر دقت داشته باشید.
.1صورت سوال دقیق خوانده شود.
.2برخی سواالت نیاز به تحقیق و مطالعه بیشتری دارد.
 .3هرکدام از این سواالت می توانند به عنوان سوال پایان ترم فارسی در نظر گرفته شود.
.4در بیشتر موارد می توانید با مراجعه به کتاب درسی پاسخ را بیابید.
سربلند باشید
سید عبداللهی
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.1از میان کلمه های زیر واژه های ساده -مشتق و مرکب را مشخص کنید :
چشمه -برخیز -خراسان -گلزار -رویش -پرسش
.2آثار قیصر امین پور را بنویسید ( 4مورد):
.3در بیت های زیر نهاد -مسند و نوع فعل را بنویسید:
زین سبب مرگ و باران تو را می شناسد

نام تو رخصت رویش است و طراوت

 . 4کتاب تذکرة االولیا نوشته ی کیست ،و در چه قرنی و چه آثار دیگری از این شخصیت
میشناسید؟
.5ابلیس زهره ندارد که گرد او گردد یعنی... :
.6آرایه تلمیح را کامل توضیح داده و یک بیت بنویسید:
.7درک و دریافت خود را از سروده زیر بنویسید.
دشمنان کوردل /اما در دلش خورشید ایمان را نمی دیدند/تیغ آتش خیز دستان را نمی دیدند.
 .8ده واژه ساده و ده واژه مرکب بنویسید.
.9مفهوم عبارت ( آری پول ارباب بدی است ،اما خدمتگذار خوبی است) چیست؟
.10آثار ویکتورهوگو را نام ببرید( سه مورد):
 .11چرا روباه در داستان شازده کوچولو دوست داشت اهلی شود؟
.12در بند اول درس شازده کوچولو قید ها را پیدا کنید و نوع آنها را بنویسید.
 .13در عبارت ( جانم از سرور و شادمانی لبریز میشود) به ترتیب از نهاد و
..............و...............و فعل تشکیل شده است.
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.14کتاب توحید مفضل شامل چه مطالبی است و نوشته کیست؟
 .15چرا خداوند بزرگ نعمت تفکر و اندیشیدن را به انسان ها بخشیده است؟
 .16در جمله ی زیر قید ها را مشخص کنید.
روز شنبه نهم ماه رجب میان دو نماز بارانکی خرد خرد می بارید
.17یک بیت شعر بنویسید که درارای آرایه ی تشبیه باشد و ارکان آن را مشخص کنید:
.18ادبیات پایداری را تعریف کنید و دو نمونه از آثار ادبیات پایداری بنویسید.
 .19از مصدر های پریدن-نوشتن -نامیدن مضارع التزامی -ماضی بعید – مضارع مستمر
سوم شخص جمع بنویسد.
.20از درس های کتاب ده کنایه یافته و آنها را توضیح دهید.
 .21پنج جفت کلمه از درسهای کتاب بنویسید که رابطه ی تضاد داشته باشند.
.22چرا به قول سعدی که فرموده :چو خواهی که نامت بود جاودان/مکن نام نیک بزرگان نهان
باید نام نیک بزرگان را پنهان نکنیم توضیح دهید.
.23برای هر یک از شاعران و نویسندگان زیر یک اثر بنویسید.
نظامی عروضی سمرقندی -ابوریحان بیرونی -امام محمد غزالی -سنایی غزنوی -وحشی بافقی

.24چرا برای سرودن منظومه های داستانی قالب شعری مثنوی مناسب تر است؟
.25قالب شعری غزل را کامل توضیح دهید و یک نمونه غزل بنویسید.
.26حافظ شیرازی را کامل معرفی کنید.
.27مفهوم (بزرگی را ز کام شیر بجوی چیست؟)
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.28سخن نا پرسیده مگوی و از گفتاره خیره پرهیز کن یعنی ...:
 .29واژه های هم ریشه ی عربی که با هم ارتباط دارند واژه های  ..........میگویند.
.30داد ده تا داد یابی اشاره به کدام ویژگی انسان دارد؟
الف)از هر دست بدهی از همان دست می گیری.
ب) با عدل و انصاف رفتار کن تا با تو هم با عدل رفتار شود.
ج)با دیگران داد و ستد داشته باش.
د) با دیگران داد و بیداد کن.
.31این سخنان از کدام کتاب و کدام نویسنده نقل شده است.
(در محاوراتی که در حضور تو در میان دو کس رود خوض ننماید).
 .32چرا گوهر تن از گوهر اصل بهتر باشد؟
 .33ملک الشعرای بهار را کامل معرفی کنید:
.34بیت :

( اقوام روزگار به اخالق زنده اند

قومی که گشت فاقد اخالق مردنی است).

را توضیح دهید.

.35برجسته ترین آرایه ی ادبی کدام آرایه است با یک مثال.
.36موالنا جالل الدین محمد بلخی را کامل معرفی کنید و آثار وی را بنویسید.
.37هسته و نوع وابسته های گروه های اسمی زیر را بنویسید.
چهارمین دوره ی تحصیلی – سنگین ترین مصائب -فالن درس آسان -همان دوست قدیمی من -هر میوه ی الوان

 .38یک بیت شعر از سنایی غزنوی بنویسید.
 .39آیا کتاب های گلستان -مرزبان نامه تعلیمی هستند؟
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.40نوع (ش) در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟
)1کشمکش )2دوستش  )3احساسش  )4بدنش
.41یک بیت شعر بنویسید که با حدیث (المومن مرآة المومن) برابر باشد.
 .42یک بیت شعر بنویسید که دارای آرایه ی تضاد باشد.
 .43یک بیت شعر بنویسید که پرسش انکاری باشد .
 .44بنیان گذار شعر نو کیست و دو اثر از وی بنویسید.
 .45دو اثر از آثار عبدالقادربیدل بنویسید.
 .46کدام ترکیب وصفی است؟
 )1روی زمین

 )2دیبای هفت رنگ  )3قله ی کوه

 )4آشیان خویش

 .47رابطه میان واژهای زیر چیست؟
(میغ و باران برف و باران و تگرگ و رعد و برق و قوس و قزح)
.48ص یا غ
الف) کتاب( احیاء العلوم) اثر امام محمد غزالی است ( )
ب) شگفتی های آفرینش یک ترکیب وصفی است ( )
ج)بّرو بحر دو واژه ی متضاد هستند( )
د) جمله ی در وقت بهار بنگر یک جمله ی خبری است ( )
.49واژه های قندیل -سریر-صنع و غافل به ترتیب به چه معناست؟
.50هسته و نوع وابسته را مشخص کنید
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این همه آیات -هیچ چراغ روشن
 .51عبارت( هر یکی را آن چه به کار باید ،داد) را توضیح دهید.
.52یک بیت شعربنویسید که با حدیث ( مااکثرالعبر و اقل االعتبار) پیوند معنایی داشته باشد.
 .53آرایه های بیت زیر را بنویسید.
تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت درپیش؟

حیف باشد که تو خوابی و نرگس بیدار

 .54قالب شعر های کاروشایستگی – آفرینش همه تنبیه خداوند دل است -پرتو امید را بنویسد.

 .55مفهوم کلی شعر پرتو امید را در یک بند بنویسید.
 .56شاعر در شعر ( آرشی دیگر) به چه مفاهیمی اشاره کرده است .توضیح دهید.
 .57شعر کودکی از جنس نارنجک سروده ی کدام شاعراست توضیح دهید وی را معرفی کنید.

 .58عبارت ( نه مرد به عمل بزرگ و شریف گردد بلکه عمل به مرد بزرگ و شریف گردد)
توضیح دهید و بنویسید این عبارت از کدام کتاب نقل شده است:
.59رابعه ی عدویه را معرفی کنید و شرح حال وی در کدام کتاب آمده است؟
.60واژه های شط -قحطی -مقطع و فقیه را به ترتیب معنی کنید.
 .61ساختمان کدام واژه با دیگر واژه ها متفاوت است؟
 )1کعبه  )2خفته  )3بینا )4روش
 .62هم خانواده های واژه ی اعظم را بنویسید.
 .63با ترکیب (سیمای مومن) یک جمله ی ادبی بنویسید.
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 .64بیت زیر از سعدی به صورت دیگری نقل شده است تحقیق کنید و آن صورت دیگر را
بنویسید.
بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

.65کدام گزینه در عبارت ( اسالم دینی جهانی است) وجود ندارد.
 )1متمم  )2نهاد  )3مسند  )4فعل
 .66شعر میالد گل سروده ی کدام شخصیت است و به کدام مفهوم اشاره دارد؟
.67چرا شاعر می گوید ( فصل غریبی سر آمد)؟
 .68یک بیت شعر بنویسید و قافیه و ردیف آن را مشخص کنید.
 .69آیا ترتیب قرار گرفتن اجزای جمله در زبان فارسی و عربی و انگلیسی یکسان است؟
 .70واژه ی هواپیما از چند جزء ساخته شده است؟
.71کتاب شازده کوچولو و سه روز برای دیدن به ترتیب نوشته ی کدام نویسندگان می باشد؟
 .72درس آخرین پرسش درباره کدام شخصیت علمی می باشد؟
 .73ستایش آغاز کتاب سروده ی کدام شاعر است در چه قالبی سروده شده است دو بیت آن
رابنویسید.
 .74نیایش پایان کتاب سروده ی کدام شاعر است و در چه قالبی سروده شده است دو بیت
آن را بنویسید.
.75لحن درس های مام میهن و هم نشین و مثل آیینه چیست توضیح دهید.
.76در شعر خوانی دور اندیشی شاعر بعد از پایان داستان چه مفهومی را بیان می کند؟
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.77از متن درس های کتاب ده اضافه تشبیهی پیدا کنید و بنویسید.
 .78کدام یک از روان خوانی های کتاب درباره ی آزاد سازی خرمشهر می باشذ؟
 .79ساختمان کلمه های زیر را از نظر ساده -مشتق -مرکب -مشتق مرکب مشخص کنید.
گلخانه – آب انبار -ستایشگری -خلبان -ستاره -آتشفشان – شاهزاده -کارفرما
.80ساختمان فعل ( دیده ایم) را از نظر بن -نوع -شناسه و شخص و شمار بررسی کنید.
 .81نام نویسندگان کتاب های روضه ی خلد و اخالق ناصری چیست؟
 . 82بیت

همی دانه و خوشه خروار شد

ز آغاز هر خوشه خروار نیست

کدام ضرب المثل را به یاد می آورد؟
 ( .83همیشه در خانه خدایی هیچ تعجب نکنی) چه مفهومی را می رساند؟
.84نوشته یا سروده ای که در ستایش خداوند است چه نام دارد؟
 .85در عبارت زیر سقفی بی ستون استعاره از چیست؟
ولکن سقفی بی ستون و این عجیب تر است
 .86کدام اثر نورالدین عبدالرحمن جامی به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده است؟
 .87امالی کدام واژه با توجه به معنی آن درست نیست؟
)1امل :آرزو  )2عمارت :فرمانروایی )3سفیر :فرستاده  )4مستور :پوشیده شده
.88در نثر امروزی به جای ( نماز کردی) از عبارت ( )......................استفاده می کنیم.
 .89نام اصلی سلمان فارسی چیست؟
 .90جمله ی زیر دارای چند جز است؟ اجزای جمله را مشخص کنید .
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چه کسی دل را میان سینه قرار داده است.
 .91محتوا و درون مایه ی دو بیتی های بابا طاهر چیست؟
.92امالی کدام واژه نادرست است؟
)1نمازگزار  )2خدمتگزار  )3بنیان گزار )4قانون گذار
 .93در بیت زیر فردا مجاز از چیست؟
چو فردا نامه خوانان نامه خوانند

تو وینی نامه ی خود ،ننگت آیو

.94واژه ی مغیالن را کامل توضیح دهید.
 .95کدام گزینه در بیت زیر وجود ندارد.
تاتوانی می گریز از یار بد

یار بد بدتر بود از مار بد

)1جناس  )2تشخیص  )3ردیف  )4تشبیه
 .96چرا شاعر می گوید :هم نشین تو از تو به باید

تاتو را عقل و دین بیفزاید

 97عبارت ( درخت اعمال نیک در بهشت بنشانی) دارای چه آرایه ای است؟
 .98این مصراع را توضیح دهید (( .چو در هست ،حاجت به دیوار نیست)).
.99هدف از شعر تعلیمی رسیدن به ................و ................است.
.100آثار سعدی را به طور کامل معرفی کنید.
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