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منهپایه  فارسیآزمون 

(3درس)  

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

      تاریخ:   

 مدت آزمون:

بسمه تعالی

 

–  ؟دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد  1
 

 ⃞ تشبیهد(                         ⃞  پرسش انکاریج(                            ⃞ کنایهب(                        ⃞واج آراییالف( 

 
   هم خانواده کلمات زیر را بنویسید. -2

 سعی :                                                احتیاج :               

 
  ها را مشخص کنید.در بیت زیر کنایه – 3

پیچ از ره راست بر راه کج                   چو در هست حاجت به دیوار نیست م 

    
    ؟ستامالی کدام کلمه نادرست ا 4–

 ⃞ غنی د(                         ⃞   یزپائج(                            ⃞ صبور ب(                        ⃞ مغتنم الف( 

   
–      زیر را بنویسید.  بیتمعنی    5

 دگربار نیست ،ست فرصتغنیمت شمر جز حقیقت مجوی                                که باری ا

 

 
  های بیت زیر را بنویسید. آرایه -6

 همی دانه و خوشه خروار شد                                 ز آغاز هر خوشه خروار نیست

                              

 یست؟ کدام گزینه از آثار نظامی ن -7

             ⃞   لیلی و مجنون ب(                     ⃞            سرار    مخزن األالف( 

        ⃞  کیمیای سعادت د(                     ⃞                     هفت پیکرج(    
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فارسی پایه نهمآزمون 

(3)درس  

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

      تاریخ:   

 مدت آزمون:

بسمه تعالی

 

    های جمالت زیر را مشخص کنید. هسته و وابسته -8

 

              میز چوبی ( دو2                                            آن چهار کتاب              (1

                   

 

      قافیه و ردیف بیت زیر را مشخص کنید.  -9

 توانا بود هرکه دانا بود                         ز دانش دل پیر بُرنا بود

 

 

 کتاب  ............................  سعد الدین وراوینی به زبان فارسی برگرداند.  -10

 ⃞وار  د( بهاراألن                        ⃞ج( چهار مقاله                              ⃞ب( مرزبان نامه                         ⃞الف( الهی نامه  
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فارسی پایه نهمآزمون 

(3)درس  

 بسمه تعالی

 پاسخنــــــــامه

 

 ه )ج( گزین -1

  مساعده   -مساعدت   -مساعی   -حاجت                         سعی :  ساعی   -احتیاج :  محتاج  -2

مصراع اول کنایه از درپیش گرفتن راه درست         مصراع دوم کنایه از راه درست کار را انجام دادن  -3

 گزینه )ج(  :  پاییز صحیح است  -4

  ان و به دنبال حقیقت و راستی باش زیرا فرصت زندگی برای هر کسی یک بار بیشتر نیست. قدر جوانی خودت را بد -5 

 خروار    -دانه    -مراعات نظیر در کلمات خوشه    -آرایه تکرار کلمه خوشه و خروار   -آرایه تمثیل    -تکرار حرف خ  :  واج آرایی    -6

 گزینه )د( -7

 ۀ پیشین و صفت اشاره          چهار :  وابستۀ پیشین و صفت شمارشی          کتاب :  هسته آن چهار کتاب  :  آن : وابست  -8

 دو میز چوبی     :   دو :  وابستۀ پیشین و صفت شمارشی      میز :  هسته                چوبی :  وابستۀ پسین و صفت بیانی      

 بود    -:  بود    برنا                   ردیف  -قافیه :  دانا   -9

    گزینه )ب(   -10 

 

 

 

 

  

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

https://www.barttar.ir/
http://www.foxitsoftware.com/shopping

	1875797979madares.pdf (p.1)
	farsi 9 nobate1 fasl 2.pdf (p.2-4)

