
 

 

 

 

 نمره به عدد :               

 به حروف :

 تجدید نظر به عدد :نمره 

 به حروف :

 : محل مهر و امضای مدیر

 

 دانش آموز گرامی به نکات زیرتوجه کنید:
 برگۀ پاسخنامه بنویسید. باالی در  و تاریخ امتحان را نام کالس ، نام و نام خانوادگی  -1 

 به سواالت با خودکار آبی  یا مشکی پاسخ دهید . -2                                                                                                

 بارم صفحۀ اول ردیف

 نمره 1 :  معنای  واژگان الف
 معنی کلماتی را که زیر آنها خط کشیده شده ، مشخص کنید .

 ؟ از کجا آمد پدید تماثیلچون نپرسی کاین  -2                                    . به رخَم بگشادی دولتدرِ  -1

  با سوز ، رقم کرد به دفتر ، تشنه خامه -4                                      مأواای وطن ، ای دل مرا  -3
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22 /

 نمره

 نمره 1   : اتریخ ا دبیا ت ب
 .................................از کیست ؟  "مثنوی معنوی"کتاب بزرگ  -2                است.................................. محمد حبله رودی ، نویسندۀ کتاب  -1

 ب( امیرکبیر                  فرزند ایران (الف  ؟میرجالل الدین کزازی کدام کتاب را نوشته است "-3

       د( حمید سبزواری    ج( فدایی مازندرانی     ب( سلمان هراتی      الف( ادیب الممالک فراهانی ؟اثر کیست "نییاد حس"شعر  -4
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 نمره 5/1دانش اهی    ا دبی :   پ

 ؟  نیستکدام کتاب در قالب مثنوی  -1

 ( گلستان د      ج( شاهنامه         ب( بوستان        الف( لیلی و مجنون 

 

 کدام گزینه ، آرایۀ واج آرایی ) نغمۀ حروف ( دارد ؟ -2
 مهربان و ساده و بی کینه استب(                              الف( نور خورشید در جهان، فاش است

 ؟می خندد بدین سان قاه قاه که از شوق قد( بر                        ج( خیزید و خز آرید که هنگام خزان است 

 

 شعرهای ملّی ، میهنی را با چه لحنی باید خواند ؟ -3

 

 قافیه بیت زیر ، چه آرایه ای دارد ؟    -4

 همدم گل نمی شود ، یاد سمن نمی کند         ؟سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند

 ردیف بیت زیر را نشان دهید . -5

 باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است ؟                 باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟

 

 ه ها آرایۀ کنایه دارند به جز :همه گزین -6

 ب( گندم از گندم بروید جو ز جو                      الف( گشت حیران آن مبارز زین عمل

 د( یکی را به خاک اندر آرد ز تخت                                    ج( از گفتۀ او مپیچ سر را 
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 فارسی   درس :  آزمون

 7/2/1041   تاریخ امتحان :  

 قیقهد            مدت پاسخ گویی :

 دبیر :  نام

 چو خواهی که از بد نیابی گزند           به دانش گرای و بدو شو بلند

 ..................موزش و پرورش ناحیه آ

 .....................................دبیرستان 

 1044 - 1041 سال تحصیلی –  اردیبهشتماهانه امتحان 

 ......................................نام و نام خانوادگی : 
 

 ........................:  هشتمکالس 
 

 ....................................شماره آمار کالسی : 
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 بارم صفحۀ دوم ردیف

   نمره  5/1:   دانش اهی     زبانی ت

 ......................................................را بنویسید.  "خوابیدن"بن مضارع از مصدر  -1
 

 ................................................................................................................. گروه اسمی بسازید .با الگوی هسته + صفت بیانی ،  -2
 

 .................................................................................................................. جمله ای بنویسید که در آن مفعول و متمم باشد . -3
 

 ......................................................را بنویسید.  "مأمور"هم خانوادۀ واژۀ   -4
 

 د( عوامل = عامل     ج(فضایل = فضل       ب( علما = عالم      مفهوم =الف( مفاهیم است ؟   نادرستمفرد کدام گزینه ،  -5
 

 در کدام گزینه ، دیده می شود ؟ "همین دو کتاب ارزشمند"الگوی گروه اسمی ؛  -6
   ب( صفت پرسشی + هسته  + صفت بیانی                الف( صفت اشاره + صفت شمارشی + هسته

   د( صفت اشاره + صفت شمارشی + هسته+ صفت بیانی                    + هسته تعجبیج( صفت اشاره + صفت 
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 5/2:  ردک مطلب ث
 شاعر به چه چیزی ، سفارش می کند ؟  "غافل منشین نه وقت بازی است             وقت هنر است و سرفرازی است"در بیت  -1

 

 چیست ؟ "همگنان"فرازیم . منظور از ابر می  "همگنان"بدان می نازیم و سر از سرزمینی است که ما  میهن شکوهمند ما ، -2

 

 "دوستی از من به من نزدیک تر     از رگ گردن به من نزدیک تر "مقصود شاعر از بیت مقابل چه کسی است ؟    -3

 
   "قدر فهم مستمعان می گویم . به قدر می گویم ، بی موقع و بی حساب نمی گویم . به"منظور از عبارت مقابل چیست ؟  -4

 

 یعنی چه ؟ "شاه به تنگنا افتاد" -5

 

 چه کسی است ؟ "و یاور لشکرخسرو بی "منظور از   "بود آن خسرو بی لشکر و یاور ، تشنه  /آه و افسوس از آن روز که در دشت بال   "در بیت  -6

 

 است ..............................  "آل احمد"منظور از ،  "آل احمد همه عطشان ز بزرگ و کوچک"در مصراع  -7

 

 "من تیغ از پیِ حق می زنم         بندۀ حقم نه مأمور تنمگفت : "پیام کلی بیت مقابل چیست ؟    -8
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 نمره 5/2ربرگدان شعر و نثر هب زبان افرسی معیار ارموز :  ج
 می گرید بدین سان زار زار ؟ابر از هجر که  -1
 

 

 نظر تا دامن               چه عزیزی که نکردی با من ، کنم از جِیب -2
 

 

 ف است طایری چو تو در خاکدان غم حی -3
 

 

 محشر ، تشنه صف اند بر یاد حسین تا م -4
 

 

 "در غزا بر پهلوانی دست یافت" -5
 

 نمره 14جمع  –رفیق راهتان باد ،  توفیق 
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  07/02/1401تاريخ امتحان:   فارسيسؤاالت امتحان درس:پاسخ 

  نژاد مشهد دبيرستان آرميتا مصلي  سال هشتم دورة اول متوسطه
  

  

 پاسخنامه رديف
  

  الف
  ها و تصويرها ) جمع تمثال، شكل2  بختي، اقبال  ) نيك1

  ) قلم4  جاي امن، جايگاه ) پناهگاه،3

  ب
  مولوي )2  ) جامع التّمثيل 1

  دايي مازندرانيف) ج) 4  فرزند ايران  الف) )3

  پ

  زيد و خز آريد كه هنگام خزان استي) ج) خ2  ) د) گلستان 1

  ) لحن مناسب و آهنگ حماسي3

  ) جناس4

  ؟است؟      باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است) باز اين چه شورش است كه در خلق عالم 5

  مبارز زين عمل نحيران آ) الف) گشت 6

  ت

  ) خواب1

  قيمت، پرسش دقيق ) لباس گران2

  ) علي روزنامه را به دوستش داد.3

  مأموريت –) امر 4

  ) ج) فضايل = فضل5

  ) د) صفت شمارشي + صفت شمارشي + هسته + صفت بياني6

  ث

  كسب علم و هنر) 1

  وطنان ) هم2

  ) خداوند3

  زنم. ) درست و به اندازه و متناسب با فهم بقيه حرف مي4

  ) شاه دچار مشكل و سختي باشد.5

  ) امام حسين (ع)6

  ع)) خانوادة امام حسين (7

  ) طرفداري از حق8

  ج

  كند؟ گونه زار گريه مي ي چه كسي اين) ابر از دور1

  آورم. كنم و لطف تو را به ياد مي ) از باال (يقه) تا پايين به خودم نگاه مي2

  م و اندوه (منظور اين دنيا است.) باشد.اي مانند تو در غ حيف است كه پرنده) 3

  خاطر ياد امام حسين (ع) تا روز قيامت تشنه ماند. ) او به4

  ) در جنگ به مقام پهلواني و دالوري رسيد.5
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