
..... دقیقِآزمون:  مدت

.../.../...تاریخ آزمون: 

 ًْنپایه 

مدیریت آموزش و پرورش منطقه / ناحیه .........

دبیرستان دوره اول متوسطه ..............

نًْ پایه فارسیدرس  نوبت دوم آزمون

 مهر مدرسه

سؤاالت 3 از  1  صفحه

بارمشزح سَاالتردیف

gama.ir1 فارسی نهم
 

اسًظز ساختواى چِ ًَع کلوِ ای است؟ «رًگارًگی» ی کلوِ  1        1

ُسبد (د             هزکت-هطتك  (ج                               هطتك( ة                               هزکت  الف( 

1 هؼٌی ، اهالی کذام گشیٌِ درست است ؟ تَجِ بِ با 

 

2

ػشیوت : لصذکزدى (د                تؼول : اًذیطیذى  (ج                     لزُ : هغزٍر( ة                          خَرد : کَچک  الف( 

کٌذ؟ یه یرا هؼزف یچِ کس یزػبارت س 1

.

3

اجتواػی جْاى است. ٍی هزدی آسادهٌش  اس هشَْرتزیي شاػزاى قزى ًَسدّن فزاًسِ ٍبشرک تزیي ًَیسٌذگاى ٍاُدبای

.اس آثار هؼزٍف اٍ هی باشذ "بیٌَایاى"اصالحات اجتواػی بِ ًفغ هحزٍهاى بَد . ٍآسادی خَاُ ٍطزفذار جذی

سٌت اگشٍپزی (د                       ٍیکتَر َّگَ  (ج                    لُزد آٍیجَری( ة                     لئَى تَلستَی  الف( 

2 .اس هیاى گزٍُ کلوِ ّای سیز ٍاصُ ّای ًادرست را بیابیذ ٍ شکل درستشاى را بٌَیسیذ 4 

حضن غذا، حذث ٍ گواى، با ٍقار توام، ٍدا ٍ خذاحافظی، ػظیوت بِ سیّارُ سهیي، هالک ستارُ گاى، اًساى ػالقوٌذ

5/1 .با تَجِ بِ کلوِ ّای داخل کواًک ، سهاى فؼل ّای ّز جولِ را تغییز دّیذ  5 

()هاضی تعیذ  ّای تشرگ ًطاى دادم.  هي ضاّکار خَد را تِ آدم( 1

(ایي َّاپیوا، تا سزعت فَق العادُ پزٍاس هی کٌذ. )هاضی هستوز  (2

()هضارع التشاهیراس دیگزی اس سًذگی ضاّشادُ کَچک تز هي فاش ضذ. ( 3

1 ٌیذ .ّای سیز هسٌذ را هطخّص ک در جولِ 6 

ػلّبهِ جؼفزی کٌجکبٍ ثَد.  –
.است طجیؼت یاٍ ضیفتِ-

 2 .جولِ ّای سیز را بخَاًیذ ٍ قیذّای آى را هشخص کٌیذ 7 

9

10

ًذارم.  یکبرفؼال ( هي ة سخي ثگَ یستِالف( تَ ّن، ضب

 دٍثبرُ ثزًذُ ضذ. یَى( ّوبت ثَد؟  یتغب یزٍسهحوذ چزا د( ح
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 سؤاالت 3 از  2  صفحه

 

 بارم شزح سَاالت ردیف
 

gama.ir                                                                                          2 فارسی نهم                                                 

 

 کذام آرایِ ّای ادتی ًْفتِ است؟سیز تیت در   2

 

 

8 

  دلی دیزُم خزیذار هحبت / کش اٍ گزم است باسار هحبت 

 9 کذام ًادرست است؟،  سیز ٍاصُ ّای  بِ هؼٌی باتَجِ  1 

 

 

 ًَعی سثشی  :خزلِب(                                                    فزهاى   :رخصت الف(

 هیذاى   :پٌِْد(                                                              خزهی  :عیصج(
 

 ًادرست است ؟کذام گشیٌِ  یادب یآرایِ  1

 

10 

 

 ()جٌبس     کٌبم پلٌگبى ٍ ضیزاى ضَد.     //      دریغ است ایزاى کِ ٍیزاى ضَدالف( 
 ()تطجیِ       خَاّذ ضذ کَچک ٍ کن رًگ//         ًبهوبى در دفتز تبریخ ة( 
 ()کٌبیِ     کي کِ ثِ هٌشل ًزسذکج رفتبر یراست    //      سؼبدت ثزدًذ یسؼذیب راست رٍاى گَ ج( 
 )تلویح(      ثذیي ثَم ٍ ثز سًذُ یک تي هجبد /  /    چَ ایزاى ًجبضذ تي هي هجبد د( 

 

 درست است؟ یزس یّا یٌِاس گش یککذام  یهؼٌ 1

 

11 

 
  

  یوبىهِْز: ا د(                 الَاى: خَش چْزُ ج(         ی  ٍ دضَار یهسخّز: سخت ة(             کزدى یبر: َّضیِتٌج  الف( 

 12 یست؟هصزاع دٍم چ شاػز اسهٌظَرسیز   یتدر ب  1
  «  بست یذترا ببا یبٌذگ یاىه//                   ستَدى ًذاًذ کس اٍ را چَ ّست   » 

کذام آرایِ ّای ادبی ًْفتِ است؟سیز بیت در  2     

 

13 

 
 

 کاش هي ّن عثَر تَ را دیذُ تَدم / کَچِ ّای خزاساى تَ را هی ضٌاسٌذ
 

 

   در کذام گشیٌِ بِ درستی آهذُ است؟« ػیال، بزخاستي، هشقّت، ساللِ»  ٍاصُ ّای هؼٌی 1

 
14 

 

 

 فزسًذاى ، ارادُ کزدى، دلسَسی ، ًسل  ة:                                            ّوسز، ثلٌذ ضذى، رًج ، ًسل الف: 

 ًشدیکبىسى ، ثلٌذ ضذى ، هْزثبًی ،  د:                                    ّوسز، لصذ کزدى، سختی ، فزسًذاى  ج:
 

 هشخص کٌیذ .   ّای سیزگشیٌِ اسکذام  در ّز را سهاى فؼل  5/1
 

15 

 

                   

 تَ ّطیار تز اس دیگزاى درس را فزا هی گیزی   (2         پیزهزد ، ٍاپسیي لحظات سًذگی را هی گذراًیذ      ( 1

                        ی                           خترا ًوی ضٌااٍچزا ( 3   

 

 

 «

  

ّ

م

   تؼذاد سَاالت:     آرسٍی هَفمیت ثزای ضوب ثب                                   15    جوغ ثبرم: 20                
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نًْ پایه فارسیدرس  نوبت دوم آزمون

 مهر مدرسه

سؤاالت 3 از  3  صفحه

بارمشزح سَاالتردیف

gama.ir3 فارسی نهم

کلیذ سَاالت 

1 
   

1هزکة-هطتك  (ج

1  لزُ : هغزٍر( ة 2

1 ٍیکتَر َّگَ  (ج 3

2 سهیي ، هالک ستارگاىّضن غذا ، حذس ٍ گواى ، ٍداع ٍ خذاحافظی ، عشیوت تِ سیارُ 4

.هي ضاّکار خَد را تِ آدم ّای تشرگ ًطاى دادُ تَدم -1 5

کزد. یداضت پزٍاس ه ی، ثب سزػت فَق الؼبدُ ا یوبَّاپ یيا -2

هي فبش ثطَد. یضبّشادُ کَچک ثزا یاس سًذگ یگزیراس د -3

5/1

 1(هسٌذ )ضیفتِ طجیؼت است. ی اٍ ضیفتِ –/   ( کٌجکبٍ) هسٌذ ػلّبهِ جؼفزی کٌجکبٍ ثَد. 6

( ح/   سهبى یذًذارم. / پبسخ: فؼال: ل ی( هي کبرة/   یحبلت )چگًَگ یذ: لیستِسخي ثگَ. / پبسخ: ضب یستِالف( تَ ّن، ضب 7

تکزار یذدٍثبرُ ثزًذُ ضذ. / پبسخ: دٍثبرُ: ل یَى( ّوبت// سهبى یذ: لیزٍسثَد؟ / پبسخ: د یتغب یزٍسهحوذ چزا د

2

2هزاػبت ًظیز: خزیذار، ثبسار / گزم ثَدى ثبسار: کٌبیِ اس رًٍك داضتي ثبسار :آرایِ ادتی 8

1ًَعی سثشی  :خزلِب( 9

1 ()تطثیِ       کَچک ٍ کن رًگ خَاّذ ضذ//   ًاهواى در دفتز تاریخ ب(  10

1 کزدى یار: َّضیِتٌث  الف(  11

1کٌذ یصستب یستگیخذا را ثِ ضب تَاًذ یکس ًو یچّ 12

2 ”.ش“حرف  ییموج / واج آرا چشمه و ینب یردارد / مراعات نظ یصاول: دو مصراع، تشخ یتب یادب یهآرا13

1 ّوسز، ثلٌذ ضذى، رًج ، ًسل الف: 14

5/1 /هبضی    ختیضٌب یًو  ( 3        هضبرع/  یزیگ یفزا ه  ( 2           /هضبرع  یذگذراً یه(   151

آرسٍی هَفمیت ثزای ضوب ثب
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