
 3:  ي فحهص                                               ي اول متوسطه ه ي هشتم دور پايه                                             اسفند 3آزمون مادگي آ

  
  

 )نگاه به گذشته( .با  بيت زير تناسب معنايي دارد. . . ي  گزينه بيت  - 1
  »  به كزو ماند سراي زرنگار/ نام نيكو گر بماند ز آدمي «

  سخن كه بخواهند برد دست به دست نيدر ا/  بود غيدر يست نام تو بردن ولا خوش )1 
 ؟ديآ ير و نام و نشان مخب ياز و گريد/  سرگردان شد هيباد نيمسافر كه در ا اي )2 
 ادگارياز عقبت  ك،يبد نبود نام ن/ ي هم دياياز تو ن كياگر فعل ن يسعد )3 
  قلم بر سر زنش ينيگر در آن جا نام من ب/  كنند ارانيهش لياگر تفص اري يا نيبعد از ا  )4 

 معنا شده است؟ نادرستواژه  كدام - 2
 پيشوا: صدر  )4  محلّ نابودي: منشأ) 3  هياهوي شادي: هلهله) 2  همدم: انيس) 1

 اماليي هست؟  نادرستيها  در كدام تركيب - 3
  نيرنگ اصتعمار، شجاع و بزرگوار) 2  مرجع تقليد شيعيان، تحريم تنباكو )1
  ها ي انگليس، شكستن قليان توطئه) 4  استعمال توتون، محاربه با امام) 3

 به نثر آميخته به نظم است؟  زيست و كدام كتاب سعدي الغيب در قرن چندم مي لسان ترتيببه  - 4
  بوستان  هشتم،) 4  پنجم، بوستان) 3  پنجم، گلستان ) 2  هشتم، گلستان) 1

  ي عبارت زير را بايد ويرايش كرد؟  شده بخش مشخّص كدام - 5
، يك كالس درس ي محاسبه اين نحوهبراي مثالي از . كنند هاي پرت را از محاسبات خارج مي ، دادهميانگينِ چند عددگاهي براي پيداكردن «

در ايـن حالـت،   . ي يـازده آورده اسـت   بين شانزده تا نوزده است و تنها يك نفر نمره آموزان دانش  بيشتر نمراترا در نظر بگيريد كه در آن 
  ».نه در تقسيمِ انتهاييآورند و  كردن اعداد به حساب مي ي اين فرد را نه در جمع نمره

  بخش چهارم ) 4  بخش سوم ) 3  بخش دوم) 2  بخش نخست) 1
 ؟در بيت زير به ترتيب كدام است» همدم« و »سرو«هاي  نقش دستوري واژه - 6

  » ؟كند شود، ياد سمن نمي گل نمي همدم/ ؟ كند چمان من چرا ميل چمن نمي سرو«
  مفعول، مسند) 4  نهاد، نهاد) 3  مفعول، نهاد) 2  نهاد، مسند ) 1

 . تشبيهي در عبارت زير است» بهشبهم«و » مشبه«ترتيب ، به. . . ي هاي گزينهواژه - 7
انـدك در قلّـك   اي بود كه انـدك و پا شكسته دادن، دانش دستها پشت در نشستن و از سرما لرزيدن و دزدكي به درس گوشحاصل ماه«

  ».درخشيدهاي سبز زير نور گرم خورشيد ميبرگ. بودذهن او جمع شده
  قلّك، او )4  او، قلّك) 3  ذهن، قلّك) 2  قلّك، ذهن) 1

 ؟نداردبيت زير، كدام آرايه را  - 8
 » فرستمت بنگر كه از كجا به كجا مي/ فرستمت  اي هدهد صبا به سبا مي«

  )مبالغه( اغراق )4  جناس) 3  بخشي شخصيت )2  تشبيه )1
  است؟  متفاوتمفهوم كدام بيت  - 9

  )»مأوا و مسكن«يعني » شيانآ«(    فرستمت جا به آشيان وفا مي زين/ حيف است طايري چو تو در خاكدان غم ) 1
  )»نيستم«يعني » نيم«(    اند از بدنم دو سه روزي قفسي ساخته/ مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك ) 2
  )»دوري«يعني » فراق«(    كه در اين دامگه حادثه چون افتادم/ طاير گلشن قدسم چه دهم شرح فراق ) 3
  .)اي است نام ستاره» عيوق«(    رسيد و به عيوق بر شدم مهرم به جان/ چون شبنم اوفتاده بدم پيش آفتاب ) 4

  توان يافت؟ بيت زير را در كدام بيت مي مفهوم -10
  »به ارادت بكشم درد كه درمان هم از اوست/ به حالوت بخورم زهر كه شاهد ساقي است «

  )»ظرف مي« يعني» قدح«(    خود خدا را يز خود يبرهان مرا زمان/ ي ساق اريب يز وجود خود ملولم قدح )1
  )»نيستم«يعني » نيم«(  را نواياست هر دم زدن تو ب يكه نوازش/  بنالم ياگرم زن يكه چون ن ميمن از آن ن) 2
  )»شراب«يعني » خون رز«(  را بها خون ميهر دو عالم بده ميبخر/  ميخدا كه خون رز را به دو عالم ار فروشه ب) 3
  .)نام شاعر است» سلمان«(  آشنا را رهيدوست داند شب ت اليخ كه/  گذرد به چشم سلمان تيرو اليهمه شب خ) 4
  
  

  

 فارسي هاي  سؤال
  

  :فارسي
  84ي  تا صفحه 67 ي صفحه

  :هاي نوشتاري مهارت
  66ي  تا صفحه 57 ي صفحه

  

  دقيقه 10



  3:  ي صفحه                                              ي اول متوسطه ه ي هشتم دور پايه           پاسخ تشريحي 
  

 

  
  

 

     )زهرا قمي: نگاه به گذشته(  )مفهوم -فارسيكتاب  67 ي صفحه( »3«ي گزينه - 1

نيـز  » 3«ي  در بيـت گزينـه  » .اگر نام نيكو از آدمي باقي بماند، بهتر از اين است كه از او، سراي زرنگار باقي بمانـد «گويد  بيت صورت سؤال مي

واضح است كـه ايـن دو بيـت بـا هـم      » .كه از تو نام نيكي به يادگار بماند، خوب است اگر كار نيك از تو نيايد، همين«: گويد سعدي به خود مي

  تناسب معنايي دارند

     )سپيده فلّاحي(  )واژه-كتاب فارسي 71ي    صفحه( »3«ي گزينه - 2

  محلّ پيدايش: منشأ

     )حميد اصفهاني(  )امال - فارسيكتاب  77ي   صفحه( »2«ي گزينه - 3

  . نادرست نوشته شده است» استعمار« ي ، واژه»2«ي  در گزينه

     )پور سپهر خان(  )تاريخ ادبيات - و بخش اعالم كتاب فارسي 79ي  صفحه(»  1«ي گزينه - 4

  .گلستان سعدي است كه به نثر آميخته به نظم است .زيست حافظ است كه در قرن هشتم مي لقب» الغيب لسان«

     )پور سپهر خان(  )هاي ادبي دانش هاي نوشتاري، كتاب مهار 65ي   صفحه( »3«ي گزينه - 5

  ها نمره: جمع بست» ات«ي عربي نيست، بنابراين نبايد آن را با  واژه» نمره«

 )سپيده فلّاحي(  )هاي ادبي دانش - فارسيكتاب  79 ي  صفحه( »1«ي گزينه - 6

ي محـذوف نهـاد اسـت و    »او«نيـز  » شـود  همدم گـل نمـي  «ي  در جمله. نهاد است» سرو«، »كند چرا سرو چمان من ميل چمن نمي«ي  در جمله

 . مسند» همدم«

  )سطحي كتاب سه(  )هاي ادبي آرايه - فارسيكتاب  70 ي  صفحه(»2«ي گزينه - 7

  . استتشبيه شده» قلّك«به » ذهن«، »قلّك ذهن«در عبارت صورت سؤال در تركيب 

  )حميد اصفهاني(  )هاي ادبي آرايه-فارسيكتاب  75 ي  صفحه( »4«ي گزينه - 8
 بخشـي  شخصـيت شده است؛ با آن صحبت شده است كـه ايـن    تشبيه» هدهد«به » باد صبا«در اين بيت . ندارد) مبالغه(ورت سؤال اغراق بيت ص

  . جناس دارند» سبا«و » صبا«است، و 

     )آرش عيوق(  )مفهوم -فارسيكتاب  75 ي صفحه( »4«ي گزينه - 9

نه در مكان پست فعلي، بلكـه در مكـاني   ) گوينده يا مخاطب(وم كه جايگاه واقعي شخص ي ابيات در بيان اين مفه ، همه»4«ي  جز بيت گزينه به

  . باالتر و بهتر است، قرابت معنايي دارند

     )حميد اصفهاني(  )مفهوم -فارسيكتاب  68 ي صفحه( »2«ي گزينه -10

زهـري كـه بايـد    «ت سؤال اين مفهوم را با بيان بيت صور. كند هرچه از دوست رسد نيكوست  مثل بيت صورت سؤال، بيان مي» 2«ي  بيت گزينه

من ني نيستم «: گويد خود را با ني مقايسه كرده است و خطاب به محبوب مي» 2«ي  بيان كرده است و بيت گزينه» آن را با شيرينيِ تمام، نوشيد

 ».هاي تو براي من، مثل نوازش است اين ضربه. كه اگر مرا بزني، صدايي از من درآيد

  

 هاي فارسيپاسخ سؤال


