
  هشتمفارسي 

  معنا شده است؟ نادرستواژه كدام  .1
  در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب به» صبا، عرصه و پوپك«هاي  معناي واژه

  نام سرزميني در عربستان، قلمرو، عقاب) 1
  وزد، قلمرو، شانه به سر باد خنكي كه از جانب شمال شرقي مي) 2
  ميدان، بلبلوزد،  باد خنكي كه از جانب شمال شرق مي) 3
  سرزميني در عربستان، ميدان، هدهدنام ) 4

  آمده است؟ نادرستاي به شكل   هاي زير، واژه يك از گزينه در كدام .2
  اسالم، قلل استوار يا بهمحار) 2  حريم تنباكو، توطئة دشمنت) 1
  استعمال توتون، كاغذ معطّر) 4    تازش دشمن، كوير تبس) 3

  كار رفته است؟ به يتر بيش» صفت شمارشي«و » صفت اشاره«يك از ابيات زير،  در كدام .3
  راحت جان طلبم و از پي جانان بروم/ خرم آن روز كز اين منزل ويران بروم) 1
  دائماً يكسان نباشد حال دوران، غم مخور/ روزي بر مراد ما نرفت دودور گردون ) 2
  هزار نوبت اگر خاطرم بشوراني/ كسي نگفت كه بيرون از اين دوايي هست) 3
  .ي داردضهمچو ابليس همان طينت ما/ ري كند اندر ملكوتديو اگر صومعه دا) 4

  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام .4
  .نگار عصر مشروطه بود الك، شاعر و روزنامهمالم ميرزا محمدصادق اميري، معروف به اديب) 1
  .زيست ترين شاعران و نويسندگان ايراني است كه در قرن هشتم مي سعدي از بزرگ) 2
  .از آثار اوست» حس ششم«است كه عمر خويش را وقف پژوهش و مطالعه كرد و  يحكيمي از جمله پژوهشگرانمحمود ) 3
  .هاي آثارش دانست را از ويژگي پيرايگي بيتوان صميميت، سادگي و  سلمان هراتي يكي از شاعراني است كه اهل مازندران بود و مي) 4

  از ساير ابيات دور است؟بيت  مفهوم كدام .5
  متوان مرد به سختي كه من اينجا زادن/ حب وطن گرچه حديثي است صحيحسعديا ) 1
  كه زندگاني و دين با وطن بود پيوست/ وطن نباشد اگر، دين و زندگاني نيست) 2
  بيني ديار خويش را   گو دگر در خواب خوش/ هر كه را در خاك غربت پاي در گل ماند ماند) 3
  تر به باور من ن خوبمرده زا/ و آن كه حب وطن نداشت به دل) 4
  

   



 
 )پور اله سجاد فضل(  )معني لغات ـ  كتاب درسي 88و  82، 78هاي  صفحه(» 2«گزينة  .1

» هدهد، شانه به سر«و » ميدان يا قلمرو«، »وزد باد خنكي كه از جانب شمال شرقي مي«ترتيب  به» پوپك«و » عرصه«، »صبا«هاي  معني واژه

  .شود مي

  :توضيح نكات درسي

  .سرزميني در عربستان قديم كه ملكة آن به نام بلقيس مشهور است نام: سبا

 )پور اله سجاد فضل(  )غلط اماليي ـ  كتاب درسي 88و  83، 77هاي  صفحه(» 3«گزينة  .2

  .شود مي» كوير طبس«به شكل نادرست آمده است كه شكل صحيح آن » كوير تبس«واژة » 3«در گزينة 

 )پور اله سجاد فضل(  )هاي زباني دانش ـ  كتاب درسي 84ة صفح(» 1«گزينة  .3

اسم  دو در مورد دوري يا نزديكي آن آمده است كه توضيحي» منزل«و » وزر«قبل از » اين«و » آن«ترتيب صفت اشاره  به» 1«در گزينة 

  .دهد مي

  :ها تشريح ساير گزينه

  .است» روز«ل از واژة قب» دو«كار رفته و آن عدد اصلي  در اين گزينه يك صفت شمارشي به: »2«گزينة 

  .است» هزار«كار رفته است و آن عدد اصلي  گزينة قبل يك صفت شمارشي به مثلدر اين گزينه نيز : »3«گزينة 

  .است» صفت اشاره«در حكم » طينت ماضي«قبل از » همان«كلمة : »4«گزينة 

 )رپو اله سجاد فضل(  )بخش اعالم ـ  كتاب درسي 144تا  137هاي  صفحه(» 2«گزينة  .4

  .زيست سعدي شيرازي از شاعران و نويسندگان بزرگ ايراني بود كه در قرن هفتم مي

 )پور اله سجاد فضل(  )قرابت معنايي ـ  كتاب درسي 83ة صفح(» 3«گزينة  .5

  .كند اشاره مي» غربت و دوري از وطن«به » 3«ولي بيت گزينة . اشاره دارند» حب و عشق به وطن«به » 4«و » 2«و » 1«هاي  بيت گزينه


