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منهپایه  فارسیآزمون 

(1درس)  

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

      تاریخ:   

 مدت آزمون:

بسمه تعالی

 

–  ر کدام گزینه نادرست است؟جمع مکسّ  1
 

 ⃞د( متاع :  متوع                         ⃞ج( سر :  اسرار                             ⃞ب( لون :  الوان                        ⃞الف( بنا : ابنیه 

 
  خانواده نیست؟ کدام گزینه با بقیه هم -2

 ⃞د( تهمت                         ⃞ج( بهتان                             ⃞ب( اتهام                        ⃞( متهم الف

 
 در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ « را » حرف  – 3

             ⃞  ندگی را سرشار از شادی کنیم زب(                     ⃞               بزرگی را پرسیدند.الف(   

       ⃞ پاکی نیت را از علی )ع( یاد بگیر د(                     ⃞ نامند. سرزمین ما را ایران میج(    

    
    یست؟خدایی , هیچ تعجب نکنی ( چ در عبارت   ) و همیشه در خانۀ« ا خد خانۀ» منظور از  4–

 ⃞د( دنیا                          ⃞ج( مسجد                              ⃞ب( وطن                         ⃞الف( کعبه  

   
–      های زیر را بنویسید. معنی واژه   5

 الوان :                                 میخ :               طریقت :                                 مسخّر :             

 
  شود.کدام آرایه در بیت زیر دیده نمی -6

 کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند . 

 ⃞د( تشخیص                          ⃞ر   ج( مراعات نظی                           ⃞ب( تضاد                         ⃞الف( تلمیح  

                              

   با توجه به معنی غلط است ؟ امالی کدام واژه  -7

             ⃞ب( تغدیر : فرمان خدا                        ⃞الف( مسّخر : رام و مطیع                 

       ⃞د( عاجز  :  ناتوان                                ⃞خبری                     غفلت : بیج(    
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فارسی پایه نهمآزمون 

(1)درس  

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

      تاریخ:   

 :مدت آزمون

بسمه تعالی

 

   آثار زیر از کیست ؟  -8

 

        اسرار توحید:                                                       کلیات :  

 

     ارسی روان بنویسید. معنی بیت را به ف -9

 آفرینش همه تنبیه خداوند دل است             دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

 

 

  ی  اَنعام به معنی  .............................. است .ی اِنعام به معنی  ......................... و واژهواژه -10
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فارسی پایه نهمآزمون 

(1)درس  

 بسمه تعالی

 پاسخنــــــــامه

 

 گزینه )د(  -1

  گزینه )ج(  -2

(گزینه )الف -3

  گزینه )د(  -4

  طریقت : راه و روش             مسخّر : رام              الوان : رنگارنگ              میغ : ابر  -5 

گزینه )ب(  -6

گزینه )ب( -7

 اسرار التوحید : محمدبن منوّر                   کلیات : سعدی  -8

 های عارف است و اگر کسی وجود خدا را انکار کند و به خدا ایمان نیاورد ذوق ندارد. های آفرینش  برای آگاه کردن انسانتمام پدیده -9

    اٍنعام :  بخشش ،  نعمت دادن                      اًنعام :  چارپایان   -10 
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