فارسی نهم

نام و نام خانوادگی:

 -1کدام یک از صفت های زیر هم جزء وابسته های پیشین است و هم وابسته های پسین؟
 )4صفت تعجبی
 )3صفت شمارشی
 )2صفت پرسشی
 )1صفت اشاره
 -2در عبارت زیر همۀ وابسته ها وجود دارد به جز ........
«انگار صدها آیینه شکسته را کنار هم چیده بودند.ابرهایی که هرلحظه به شکلی درمی آمدند ،در مقابل آیینه ها خودشان را برای
سال نو آماده می کردند».
 )4صفت مبهم
 )3صفت تعجبی
 )2صفت شمارشی
 )1صفت اشاره
 -3کدام گزینه هستۀ گروه اسمی نیست؟
«خشک گردید هم از دود دل و دیده ،دوات
 )3دیده
 )2دود
 )1خشک

خامه با سوز رقم کرد به دفتر ،تشنه»
 )4خامه

 -4در گزوه های اسمی زیر چند وابستۀ پسین به کار رفته است؟
«مادر در این دنیا بهترین مونس آدمی است .او در تلخ ترین ایّام زندگی ،همچون خورشید تابان ،مهربانانه در آسمان دل ما می
درخشد».
 )4هفت
 )3شش
 )2پنج
 )1چهار
 -5ترتیب قرار گرفتن هسته و وابسته ها در کدام گزینه متفاوت است؟
 )2خیابان شلوغ شهر
 )1شادی کودکانه ام
 )4روز آرام مدرسه
 )3کدام شهر کشور؟
 -6در کدام گزینه نوع وابستۀ پیشین با بقیه متفاوت است؟
 )2چند خوشه عنب
 )1همین خلقت شگفت انگیز
 )4هردیدگاه منفی
 )3آن روز پرخاطره
 -7در عبارت زیر به ترتیب چند ترکیب اضافی و وصفی وجود دارد؟
ّ
متعددی را که در بینایی نهفته است ،درک می کند».
«تنها یک ناشنوا قدر شنیدن را می داند و یک نابینا موهبت های
 )4دو-دو
 )3چهار-دو
 )2یک-سه
 )1چهار-سه
 -8در عبارت زیر کدام یک از وابسته های پیشین مشاهده نمی شود؟
«از خود می پرسم چندنفر از شما زمانی که یک نمایش ،یک فیلم یا هر منظرۀ تماشایی را می بینید ،خدا را برای معجزۀ بینایی شکر
می کنید؟»
 )4صفت اشاره
 )3صفت پرسشی
 )2صفت شمارشی
 )1صفت مبهم
 -9در بیت زیر چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟
«حالوت سخن تلخ را زعاشق پُرس
 )3دو-دو
 )2سه-دو
 )1یک-سه
 -11در کدام عبارت هردو ترکیب وصفی و اضافی مشاهده نمی شود؟
 )1جوانه تالش می کرد سرش را از دل خاک تیره بیرون بیاورد.
 )2جنب و جوشی ناآشنا ،زمین تیره را در خود گرفت.
 )3لب های خشکش را چندبار باز و بسته کرد.
 )4بال های ظریف سنجاقک در روشنایی روز می درخشید.

طعم آب دریا را»
ز ماهیان بطلب
ِ
 )4سه-یک
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 -11در کدام بیت صفت های داخل پرانتز به چشم نمی خورد؟
ورنه از دست تو ای چرخ بسی دارم داد (شمارشی-مبهم)
 )1نیست یک دادرس اندر روی زمین
چنین رفت و این بودنی کار بود (اشاره-پرسشی)
 )2از این خویشتن کشتن اکنون چه سود؟
ّ
کدام گله که در زیر حکم چوپان نیست (شمارشی-پرسشی)
 )3چهار طبع مخالف موافق اند مرا
بگفت از عشق بازان این عجب نیست (اشاره-تعجبی)
 )4بگفتا جان فروشی در ادب نیست
 -12تعداد وابسته های پیشین در کدام عبارت بیشتر است؟
 )1می دانید که این آسیاب چه می گوید؟ می گوید«:معرفت این است که من در آنم».
 )2این ،اولین نشانۀ طبیعت بعد از بیدارشدن از خواب زمستانی اش است.
 )3از خودم می پرسم چطور ممکن است حدود یک ساعت در جنگل پیاده روی کنی و هیچ چیز ارزشمندی نبینی؟
 )4این همان داستان قدمی است که قدردان چیزی که داریم ،نیستیم تا زمانی که آن را از دست بدهیم.
 -13در کدام عبارت نوع وابستۀ پسین متفاوت است؟
 )1جوانه با ناامیدی سرش را پایین انداخته بود.
 )2اندیشۀ مرگ جوانه دلش را به درد آورد.
 )3تشنگی ،جوانه را هم از پای درمی آورد.
 )4جوانه با بهت و حیرت به این آب دلپذیر نگاه کرد.
 -14در کدام گزینه ،هستۀ گروه دارای وابستۀ پیشین و پسین است؟
 )1هرگز ایمان ،ع ّزت و ارادۀ استوار خود را از دست نداده است.
 )2صداهایی کوتاه و خشن و بریده بریده در پاسخ این ناله به گوش می رسید.
 )3این همه آیات حق تعالی است که تو را فرموده است.
 )4این سخنان ،با ادب ونرمی و مهربانی همراه بود.
 -15کدام کلمه جمع مکسر است؟
 )2آیات
 )1عالمات

 )3اوقات

 -16در کدام گزینه پرسش انکاری وجود ندارد؟
 )1هیچ کس را دیده بر ما ِکی رسد؟
 )2گفت«:هی !مستی ،چه خوردستی؟ بگو».
 )3تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون
 )4آن را که غمی چون غم من نیست ،چه داند؟

چشم موری بر ثریا ِکی رسد؟
گفت«:ازاین خوردم که هست اندر سبو».
کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟
کز شوق توام دیده چه شب می گذراند؟

 )4نباتات

 -17در کدام بیت از استفهام انکاری استفاده نشده است؟
یا که داند که برآرد گل صدبرگ از خار؟
 )1که تواند که دهد میوۀ الوان از چوب؟
متاع جوانی به بازار نیست
 )2چو بفروختی ،از که خواهی خرید؟
که علم کند به عالم شهدای کربال را؟
 )3به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب؟
وز کردۀ خود چه برده ای سود؟
 )4کان روز به علم تو چه افزود؟
 -18پرسش به کار رفته در همۀ گزینه ها انکاری است به جز گزینۀ .........
که را پیش سیل است یارای ایست؟
 )1چو مشت تهی پر شود ،کوه کیست؟
بهار آمد ،گل نوروز نشکفت؟
 )2چرا خورشید فروردین فروخفت؟
دل سرگشته که چون ابر بهار می سوزد
 )3گریۀ ابر بهارش چه مدد خواهد کرد؟
که هر دم می گشاید پرده ای از راز خاکستر؟
 )4به جز باد سحرگاهی که شد دمساز خاکستر

