
 پایه نهم نمونه سوال فصل اول و دوم فارسی

 همن یهپا یمرجع تخصص |نه قلم  نام و نام خانوادگی:                                         شماره اتاق:

1 

 معنی کدام واژه اشتباه است؟

 ج( صنع: آفرینش                    د( بحر: دریاالف( برنا: جوان                   ب(کیوان: عطارد                       

 چند جمله است؟ "نگذرد بر ن برتر اندیشهکزیخرد       و به نام خداوند جان "بیت 

 الف( یک جمله                       ب( دو جمله                        ج( سه جمله                          د(چهار جمله

 هم خانواده است؟ "وجود  "کدام کلمه با 

 الف( ایجاد                        ب( جود                               ج( جوار                              د( هیچکدام

2 

 نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید.

 گفته نیاید ز هزار کیهمه گویند و ی                      او     کرم و رحمتسخن اندر  قیامتتا 

 

 بیفزاید عقل و دینرا  توتو از تو به باید                                  تا  هم نشین

 

3 
 سندگان آثار زیر را بنویسید.ینام نو

 مرزبان نامه:                               کیمیای سعادت:             روز برای دیدن:                سه 

4 

 شعر های زیر را ادامه دهید.

 .........................................................................آفرینش همه تنبیه خداوند دل است                     ...........

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

 ....................................................................................به چشم بصیرت به خود در نگر                             

5 

 ادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.درستی یا ن

 درست                      نادرست                              زیست.                        سعدی در قرن ششم می

 درست                      نادرست                       صفت تفضیلی است.                          " بزرگترین" 

 درست                      نادرست                              .                         قناعت به معنای بدختی است



6 

 گروهی با ساختار زیر بسازید.

 مضاف الیه هسته صفت مبهم صفت اشاره

    
 

7 
چند جمله  " در زندگی، مطالعه دل غنیمت است / خواهی بخوان و خواه نخوان، ما نوشته ایم "بیت 

 دارد؟

8 
 برای هر یک از کلمات زیر یک هم خانواده بنویسید.

 مسخّر:                              امیر:                                                   عار:               

9 

 نوع پرسش های زیر را مشخص کنید.

 ؟هاساحل سبکباران ما حالِ دانند کجا         تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل شب (الف

 ؟ آورد سنگ زیر کشان سر سر          پیاده ندیدی که جنگ آوردب( 

 .ج( به کجا چنین شتابان؟             گَوَن از نسیم پرسید

10 
 نوع ترکیب های زیر را مشخص کنید.

 برترینِ دانش آموزان:                              میوه الوان:                               گوی سعادت:

11 

 ید(برای هر یک از ابیات زیر یک آرایه بنویسید. )آرایه را مشخص کن

 بدتر بود از مار بد ار بد                    یار بدگریز از یالف( تا توانی، می

 ب( همی دانه و خوشه خروار شد                   زآغاز، هر خوشه خروار نیست

 یج( در حبس و خلوتم، تا وارهم به مرگ              یا پر برآورم بهر پریدن

 د که تو در خوابی و نرگس بیدار.حیف باش( تا کی آخر چو بنفشه، سر غفلت در پیش؟               د
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