
 دقیقه  60مدت امتحان:  ساعت شروع:  نام و نام خانوادگی: 

 نمره :  هشتمپایه:   رشته تحصیلی:   سواالت امتحان درس: فارسی 

 نوبت امتحان: ماهانه طراح سوال: ولی زاده  تاریخ امتحان:    شاهد امام علی )ع(آموزشگاه: 

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چناران  نام دبیر: ولی زاده دوره تحصیلی: متوسطه اول

 بارم سواالت   

 معنی ومفهوم بیت ها ونثرهای زیر را بنویسید.-1

 الف(به نام خدایی که جان آفرید                    سخن گفتن اندر زبان آفرید

 گفتم:مرا غم تو،خوش تر ز شادمانی          گفتا: که در ره ما،غم نیز شادمان است!ب(

 هیچ کس ازجای او آگاه نیست                هیچ کس را در حضورش راه نیستپ(با

 ))خداوندش را بگوی که گرگ ببرد((غالم گفت: ))به خدای چه بگویم((؟!:مرد گفت ت(

 چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید؟     چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار؟چ(

 

  5 

 

 

 مشخص شده رابنویسید.معنی لغات - 2

    است!؟ فغانگفت: آن که سوخت،اورا،کی ناله،یا الف(

 درماندند.از شکست آن  زور آزمایانآن گاه ب(

    ومیهنت آبادان باد! بی گزندتن وجانت پ( 

 وارجمند می نامند. سپندما نیز به ناچار،این سرزمین را بدین نام  خیره رویو تیره رایدشمنان ت(

 ماهیتش کنهِج(فرومامنده  از 
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 .رابنویسید زیر آثار وشاعران نویسندگان-3

 بوستان:                                              رساله قشیریه:                        

 شوق المهدی::                                             پریشان
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 را مشخص کنید.اجزای جمله های زیر -4

 الف(حسین کتاب را از فروشنده خرید.

 ب(رضا سیب را خورد.
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  علت اصلی بحران های زندگی چیست؟-5
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  درک ودریافت خودرا از مصراع ))نام او نور ونشانش روشنی(( بیان کنید -6
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 .کنید مشخص را زیر های وعبارت ها بیت آرایه-7

 خلیل                            گروهی برآتش برد ز آب نیل(( ))گلستان کند آتشی بر(الف

 و مرغ و مور و مگس پرستار امرش همه چیز و کَس                          بنی آدم(ب

 یکی را به سر،برنهد تاج بخت                         یکی را به خاک اندر آرد ز تختپ(پ

 لَختی بخند،خنده گل زیباست          ت(لبخند تو خالصه خوبی هاست        
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 .فعل های زیر را بنویسید  گذشته،حال،آینده() مصدروزمان بُن مضارع،-8

 رفت:

 دارد:

  1 

 ردیف وقافیه را دربیت های زیر مشخص کنید.-9

 مهربان وساده وزیبا نبود  الف( بود، امّا در میان ما نبود                           

 وضویی دست و رویی تازه کرد                   با دل خود گفت وگویی تازه کردب( با 
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 مفهوم کلی عبارت زیر را بنویسید.-10

 ))تویی که در این روزگار،چشم وچراغ ایرانی وبهار آفرین باغ ایران((
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 ارکان تشبیه را در بیت زیر مشخص کنید.-10

 مثل نوری در دل آیینه است  مهربان وساده و بی کینه است                         
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 .کنید تکمیل را ناتمام های بیت-11

 کیست آن صورتگرِماهر.................               این همه صورت بَرَد بَر.................

 گفتا:تو خودحجابی.......................  گفتم که روی خوبت،....................              
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  15نمره                                                                                                                   "موفق باشید "                                         


