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     7 .یذکٌ یرا تِ ًثر رٍاى تازگرداً یرز   یاتتا 

الف

هعنی 

و

هفهوم

کي یرالثشرآخرت، خ یعًظر کي //  شف ینتِ چشن هرحوت ظَ -1

دلشاى، ظَختِ در تر تشٌِ تپیذی ی//  ه  یکِ فتذ ز آب ترٍى، آل ًث یّوچَ هاّ -2

تاد خشن ٍ تاد شَْت، تاد آز  //   ترد اٍ را کِ ًثَد اّل ًواز -3

ًغس کاهکار یّوِ گل ّا یيا یذًصًذ / / چَى ترآ یکشَد کس خاک تار یراىعقل ّا ح -4

ظفتي یتگفتي//گَّر شکر عطا یتثٌا یعتحذ هي ً -5

ینّر چِ گَ یرتگ یاد/ /پط  ینگفتِ ظعادت تَ جَ یيز -6

ی/ / ًام اٍ ًَر ٍ ًشاًش رٍشٌ یخشن ٍ دشوٌ یعتعادت اٍ ً -7

4 تِ خَد ارزیاتی ّا ٍ درک هطالة زیر پاظخ دّیذ .

ب

درک هطلة

و  

یاتیخودارز

کذام عثارت درظت اظت؟ " ًشاى اظت یت ی؟ آى کَ یگفتا ًشاى چِ پرظ :  عثارت  یدرتارُ  -8

یذ .از خذاًٍذ رظ یتَاى ثِ شٌبخت وبهل ی) ثب عجبدت هالف
یبفت .خذاًٍذ دظت  یتَاى ثِ شٌبخت ٍالع یٍجِ ًو یچ) ثِ ّة

"شَد یرُتَاًذ تر شوا چ یدشوي ًو یذّن تاش یثاىٍ پشت یاٍرکِ  یتا ٌّگاه "تا جولِ یتکذام ت -9

دارد؟ ییارتثاط هعٌا

یسدخ الوِ از تي ّب ث یی؛ خَ وُي ثِ تٌْب ال) دالف
. تَاى گرفت یثِ اتّفبق جْبى ه یحت جْبى گرفت / آرالحُعٌت ثِ اتّفبق ه) ة

"یراًیرٍزگار چشن ٍ چراغ ا یيدر ا یرارا خَار هذار ، ز یشتيّاى ٍ ّاى ؛ خَ "در عثارت  -10

دارد ؟ ی تأکیذتِ چِ هَرد یعٌذًَُ
. لذر خَد را ثذاًٌذ یذثب یراى) جَاًبى االف
.را ثذاًٌذ یراىلذر جَاًبى ا یذى وشَر ثبال) هعئَة

تِ  یّعت یّوِ صَرت ترد تر صفحِ  یي/ ا یرغ یذتقل یآى صَرتگر هاّر کِ ت یعتک " یتدر ت -11

؟ یعتک (صَرتگر هاّر  از)  هٌظَر "    کار

کردُ اظت؟ یِتشث یسیرٍزگار را چِ چ یر،شکعپ -12

ٍاقعِ کرتال را زًذُ ًگِ داشت؟ یشْذا یادتَاى  یچگًَِ ه -13

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



..... دقیقهآزمون:  مدت

.../.../...تاریخ آزمون: 

 هشتنپایه 

منطقه / ناحیه .........مدیریت آموزش و پرورش 

دبیرستان دوره اول متوسطه ..............      

هشتن پایه فارسیدرس     نوبت دوم 

 مهر مدرسه

سؤاالت 3 از  2  صفحه

تارمشرح سواالتردیف

2  . یعیذهشخص شذُ را در هقاتل عثارت تٌَ یٍاشُ  یدر ّر عثارت هعٌا

ج

هعانی

واژگان

دٍات ،   یذُدٍ دٍد دل  ّن از یذخشک گرد -14

چَى تَ گرفتار ًعاخت یخعتِ  -15

تَد یذُتِ ٍزارت رظ یا ِّالجَ یٍقت -16

ینگَ یه هعتوعاىتِ قذر فْن  -17

ًصًذ یکخاک تار -18

ظُفتي یتگَّر شکر عطا -19

. شذی ًجاآ   تاز کردی ٍ تٌْا دردر خاًِ  -20

.ٍ هذ اظت جسرایي دریای تسرگ، ّویشِ در  -21

1 .هشخص کٌیذ  را  جولِ ی زیر ، ارکاى چْارگاًِ ی  آرایِ ی تشثیِدر - 22

د

دانش 

 زتانی

 

.اظتَار ٍ پبیذارًذ  للل ذ ّوبًٌ جَاًبى ظرزًذُ ٍ پبن آییي هیْي اظالهی

1 .ّای تیاًی را تیاتیذ یک از جولِ ّای زیر، صفت در ّر -23

.داشتِ اًذ هؤثر عسیس، ًمش اًذیشوٌذ، در ظرثلٌذی ایراى زًبى-1

.  .ثیٌن ثرای ایي ًَجَاى هی درخشبى هي آیٌذُ ای -2

 

هی ثبشذ ثال هبًع ثب رور هٌجع ظبیت از هطبلت ثرداری .وپی

1 را تشخیص دّیذ.جٌاض   در عثارت ّای زیر  -24

ین؟چِ گَ ی،ٍ چَى تَ ًبظر ینچِ جَ ی،چَى تَ حبضر ی،الْ -1  
وٌذ  یشَد، پبد ظوي ًو یّوذم گل ًو / وٌذ / یچوي ًو یلظرٍ چوبى هي چرا ه-2

ثبشذ.یثب رور هٌجع ثال هبًع هیتاز هطبلت ظبیثرداروپی
2

یذرا تا عثارات هٌاظة پر کٌ یخال یجاّا 

تَاى  یهتَلذ شذ. از آثبر اٍ ه یسد فرظٌگی 24 در ثبفك در لصجِ یاٍّل صفَ یلدر اٍاخر عْذ شبُ اظوبع ...........................- 25
اشبرُ ورد.«  یيخلذ ثر» ٍ « ًبظر ٍ هٌظَر« » ...............................» یّب یثِ هثٌَ

یبىپب ثِ.............. دارالفٌَى شْر یرا در هذرظِ  تشیالشبُ لبجبر ثَد. تحص یاز ًَادگبى فتحعل یشبعر ....................... --26

.دار اظت یشً یّب یٍ شَخ یبًِعبه یراتثرد. شعر اٍ هشتول ثر تعج

ح

 یختار

یاتادت

2 یذرا پر کٌ یخال یجاّا  

.تا رکر هٌثع تال هاًع هی تاشذکپی ترداری از هطالة ظایت 

ثرد ثِ پشت ی.......... ّو............................. ی.............درشت / پشتِ ا....................ثب .... یریپ خبروش-27

ًصًذ ی.......... دل ّب........................................... یچرخ ثلٌذ / ٍ ا یي............. ا........................... وبی-28

  

ت

حفط شعر

         
20 جوع ثبرم: آرزٍی هَفمیت ثرای شوب ثب   28       تعذاد ظَاالت:  
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ولیذ ظَاالت 

اورم را شفبعت وٌٌذُ هي لرار ثذُ.  یبهجرات، پ ثٌذُ یيثْتر یبهتثِ هي ًگبُ وي ٍ در رٍز ل   یثب چشن ثخشٌذگ.1 الف

.تپیذ یٍ ه ظَخت یه یٌِدر ظ یدلشبى از تشٌگ یبهجرخبًذاى پ افتذ، یه یرٍىوِ از آة ث یهبًٌذ هبّ .2
وٌذ یرا از رُا ثِ در ه دار یيٍظَظِ خشن ٍ شَْت ٍ حرص ٍ طوع، اًعبى د .3

یٌذرٍ یه یرُاز دل خبن خشه ٍ ت یجبز یبّبىّوِ گ یيچگًَِ ا یٌىِشَد از ا یشگفت زدُ ه یعمل آده .4
اظت شىرگسار تَ ثبشن.  یعتِگًَِ وِ شب آى تَاًن یوٌن ٍ ًو یشوِ تَ را ظتب یعتنً یهي در حذ .5

یرثگ یبدرا  ینگَ یتَظت ، پط ّر چِ ه یتٍ هَفم یظخي خَشجخت یيّذفن از گفتي ا .6

شَد یخَد شٌبختِ ه یثخش ییرٍشٌب ی، ًبم اٍ ًَر اظت ٍ از رٍ یعتوردى ً یٍ دشوٌ یتاٍ اّل عصجبً .7

2

/ًور5ُ   الف -8ة
/ًور5ُ   ة -9

/ًورُ  5  الف -10
/ًور5ُ  خذاًٍذ -11

ًور1ُ .یرٍدظبحل همصَد ه یآى ثِ ظَ یهب ثر رٍ یزًذگبً یوِ وشت یبییثِ در -12
ًور1ُثرای آى شْیذ شذًذ.ثب زًذُ ًگِ داشتي یبد آى ّب ٍ اداهِ راّی وِ آى ّب  -13

4

 ج
 

/25ّر ٍاشُ      چشن  -14
ثبفٌذُ     -15
شًٌَذُ     -16

یبرفتي آة در پبییي-21    ٍاردشذی  -02       ظَراخ وردى -19         یيغوگ -18        ظریع – چباله -17

7

1 )ٍجِ شجِ(. یذارًذ)هشجِ(، ّوبًٌذ )ادات( للل )هشجِ ثِ( اظتَار ٍ پب یاظاله یْيه ییيجَاًبى ظرزًذُ ٍ پبن آ-22 د

داشتِ اًذ. هؤثرًمش  ،یسعس یراىا یدر ظرثلٌذ یشوٌذ،اًذزًبى  -1     - 23
.یجیٌنًَجَاى  یيا یثرا درخشبى یا یٌذُهي آ-2

1

1ظوي جٌبض: چوي ٍ چوي چوي ٍ ( -2   /   جٌبض: جَین ٍ گَین   -1  -24

2تجریس-  یرزاه یرجا- 26         یریيفرّبد ٍ ش  - یثبفم یٍحش - 25 ح 

2ًَازًذُ -فرازًذُ - 28   خبر –دلك - 27 ت

آرزٍی هَفمیت ثرای شوب ثب
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