
 

 

 نام و نام خانوادگی : 

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

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

 2 تعداد صفحه :                                                                                      نهم فارسی اولتستی فصل  نمونه سواالت  

 ردیف  سوال

 است؟ در کدام گزینه معنای همه واژه ها درست 

نعام)چهارپایان(  (1
َ
 الوان)چوب(  –مستمع)شنونده(  –ا

 جهالت)نادانی( –مسخر)تسخیر(  –عنب)انگور(  (2

 ُحّقه)جعبه( –تسبیح)ستایش خداوند(  –ِانعام)بخشش(  (3

 منزل)مقصد( –تقدیر)تسبیح(   –عاجز)ناتوان(  (4

1 

 در بیت زیر کدام آرایه های ادبی وجود دارد؟

 سعادت بردند       راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار« »سعدیا، راست ُروان گوی 

 جناس و مبالغه (1

 کنایه و مراعات نظیر  (2

 تشبیه و تضاد  (3

 تضاد و جان بخشی (4

2 

 ؟ نداردکدام بیت غلط امالیی 

 دل ندارد که ندارد به خداوند اغرار         آفرینش همه تنبیه خداوند دل است         (1

 کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند         نه همه مستمعی فهم کند این اصرار  (2

 خبرت هست که مرغان سحر میگویند:          آخر ای خفته ، سر از خواب جحالت بردار؟  (3

 قوت انار  عقل، حیران شود از خوشه زّرین عنب         فهم عتجز شود از حقّه ی یا (4
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 کدام ترکیب با بقیه متفاوت است؟ 

 خوشه زّریِن عنب  (1

 ُحقّه یاقوِت انار  (2

 میوه الوان باغ  (3

 گل صد برگ بوستان  (4
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 معنای کدام واژه نادرست است؟ 

 بساط : گستردنی  (1

 دیبا : پارچه کتان ضخیم  (2

 ُصنع : انسان  (3

 سریر : اورنگ   (4
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 است؟  نیامدهدر کدام جمله صفت پیشین 

 عالم، خانه ی خداست. این  (1

 به درجه مورچه قناعت نکن.  (2

 همه ی حشرات از یکدیگر نیکوتر.  (3

 هر یکی را بیاموخته.  (4

 

6 

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

 « و متحیر شوی مدهوشبینی که  عجایبباز کن تا  چشم»

 متّمم  –مفعول   –نهاد  (1

 مضاف الیه   –نهاد   –مفعول   (2

 مسند  –متّمم   –نهاد  (3

 مسند  –مفعول   –مفعول   (4

 

7 

 است؟ نیامدهدر کدام گزینه تشبیه 

 زمین چون دیبای هفت رنگ گرد.  (1

 بچه را چون نگه دارد تا بزرگ شود.  (2

 قندیل های وی ، ستارگان اند.  (3

 َمثَل تو چون مورچه ای است.  (4
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 اهمیت بسزایی دارد؟در توصیف و وصف پدیده ها، توجه به کدام عنصر 

 عاظفه (1

 خالقیت (2

 تخیل  (3

 نظم (4
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 کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ 

 کتاب گلستان  (1

 کدام ورزش  (2

 چهار دانش آموز  (3

 این آیات  (4

10 
 

 نیما شهبازی  طراح سوال:

 موفق باشید

 


