
 

 

 نام و نام خانوادگی : 

دبستان ...............                                                                                                     کالس :                                                     

زمان:.....................دقیقه                                                                                                                                                                     

 2 تعداد صفحه :                                                                                             نهم تستی فصل دوم فارسی نمونه سواالت  

 ردیف  سوال

 بیت زیر چند جمله دارد؟ 

 مطالعه دل غنیمت است        خواهی بخوان و خواه نخوان، ما نوشته ایم«»در زندگی، 

 چهار (1

 پنج  (2

 شش (3

 هفت  (4

1 

 ؟ نیستندکدام گروه از واژه های زیر هم خانواده 

 مغتنم ، غنیمت ، غنایم (1

 بصیرت ، صبور ، صابر  (2

 مساعی ، سعی ، ساعی  (3

 سعادت ، سعید ؛ مسعود  (4

2 

 کدام ترکیب با بقیه متفاوت است؟ 

 گوگفت و  (1

 رفت و روب  (2

 زد و خورد (3

 جست و جو  (4

3 
 

 مفرد کدام کلمه نادرست است؟ 

 اصحاب : صاحب  (1

 خصال : مخلص (2

 معارج : معراج  (3

 معاصی : معصیت  (4

4 



 

 

 واژه های مشخص شده در بیت زیر به ترتیب چه نقش هایی دارند؟

 شد«مردم نیکان گرفت و  پی            چندروزی کهف،  اصحاب»سگ 

 مفعول –قید  –نهاد  (1

 مسند –نهاد  –مضاف  (2

 مسند –قید  –مضاف الیه  (3

 قید  –متّمم  –مضاف الیه  (4

5 

 در کدام گزینه صفت عالی وجود دارد؟ 

 بیرون ز تو نیست هرچه در عالم است  (1

 بهترین چیز رسیدن به نگاهی ست که از حادثه عشق، تر است  (2

 دوستانی دارم بهتر از آب روان  (3

 شاید این آب روان / میرود پای سپیداری / تا فروشوید اندوه دلی  (4

6 

 واژه های مشخص شده در بیت زیر به ترتیب چه نقشی دارند؟

 »خار بر پشت زنی زین سان گام            عّزتت چیست؟ عزیزیت کدام؟« 

 مسند  –مفعول  (1

 نهاد  –مفعول  (2

 نهاد  –متّمم  (3

 مسند  -مضاف الیه  (4

7 

 معّرف کدام ادیب است؟ توضیح زیر 

»شاعر و عارف معروف ایرانی در قرن ششم است. در آغاز، شاعری مّداح بود ولی تغییر حال داد و به عرفان روی  

 از آثار اوست«سیر العباد الی المعاد آورد. 

 

 عّطار نیشابوری  (1

 امام محمد غزالی  (2

 سنایی غزنوی (3

   موالنا جالل الدین محمد بلخی (4

8 

 نیما شهبازی  طراح سوال:

 موفق باشید

 


