نمونه سوال فصل چهارم و پنجم فارسی پایه نهم
شماره اتاق:

نام و نام خانوادگی:

نه قلم | مرجع تخصصی پایه نهم

تهیه شده توسط www.9Ghalam.ir
نقش های دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید.
چون سگ اصحاب کهف ،آن خرس زار  /شد مالزم در پی آن بردبار
1

جنگ ،جنگی نابرابر بود
اینک ای خوب! فصل غریبی سرآمد  /چون تمام غریبان تو را میشناسند

2

برای کلمات زیر دو همخانواده بنویسید.
رعایا:

اوصیا:

مستقر:

برای هر بیت زیر دو آرایه ادبی بنویسید.
پرسش تشنگی را تو آبی ،جوابی  /زین سبب برگ و باران تو را میشناسند
3

گلزار ز عیش ،الله باران شد  /سلطان زمین و آسمان آمد
دال ،غافل ز سبحانی چه حاصل  /مطلیع نفس و شیطانی چه حاصل
لباسی دوختم بر قامت دل  /ز پود محنت و تار محبت

4

نویسنده آثار زیر را بنویسید.
توحید مفضل:

تنفس صبح:

پیام پیامبر:

با توجه به جمله ،نوع فعل مشخص شده را بنویسید.
آن شنیدستی که در اقصای غور /بار ساالری بیفتاد از ستور
5

پادشاهان قوی برداد خواهان ضعیف  /مرکز درگاه را سد سکندر کردهاند

حافظ آن ساعت که این نظم پریشان مینوشت  /طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود

جدول زیر را کامل کنید.
دوم شخص جمع

اول شخص مفرد

دوم شخص مفرد

اول شخص جمع

ماضی نقلی

ماضی مستمر

ماضی استمراری

ماضی التزامی

6
جستن
پرسیدن

شعرهای زیر را ادامه دهید.

7

الف) نام تو رخصت رویش است و طراوت

.....................................................................................

ب) مکن کاری که بر پا ،سنگت آیو

.....................................................................................

.....................................................................................
ج) ناگهان تکبیر ،پر وا کرد

.....................................................................................

..............................................

 ..........................................در دهان تانک ها افتاد

معنی واژگان زیر را بنویسید.
8

کوردل:
زَهره:

سیمگون:
مقربان آسمان:

تعرض:

قحطی:

آبشخور:

توبره:

ابیات زیر را معنی کنید.
علم دین ،بام گلشن جان است  /نردبان ،عقل و دین انسان است

9

چشمههای خروشان تو را میشناسند  /موجهای پریشان تو را میشناسند
جهان ،جمله ،فروغ روی حق دان  /حق اندر وی ز پیدایی است ،پنهان
نه درویش بی کفن در خاک رفته  /نه دولتمند برده یک کفن بیش
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موفق باشید
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