
..... دقیقهآزمون:  مدت

.../.../...تاریخ آزمون: 

 هشتمپایه 

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

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

هشتم پایه فارسیدرس  نوبت دومآزمون  

 مهر مدرسه

سؤاالت 3 از  1  صفحه

بارمشرح سواالتردیف

        5/ ؟چیست  «اینجا خانه خوب خذاست»شاػر در هصراع هنظور  1

 2 .را هشخص کنیذ  زیر  ی  جولهدرهوجود گروه های اسوی  توام هسته و نوع واتسته  2 

. ریخت فرٚ ٔی ،  تی ٌٙاٜ  ، تٕة تر ٔردْ رحٓ  تی  دضٕٗ 

2 .هشخص کنیذ  هوارد خواسته شذه را زیر ،  جوله یدر  3

یذ٘ذآفر در ٞطت ساَ ییسضٍفت اٍ٘ یحٕاسٝ ٞا ّٔت ضجاع یٗا

فعلزمان  متمم  مفعول نهاد

2 .هشخص کنیذ  را  تشثیهآرایه ی  ارکاى چهارگانه ی زیر ،  جوله یدر  4

.استٛار ٚ پایذار٘ذ  لُّ  ذٕٞا٘ٙ اسالٔی جٛا٘اٖ سرز٘ذٜ ٚ پان آییٗ ٔیٟٗ

2 .های تیانی را تیاتیذ در هر یک از جوله های زیر، صفت  5

.داضتٝ ا٘ذ ٔؤثر ، ٘مصػسیس ، در سرتّٙذی ایراٖا٘ذیطٕٙذ ز٘اٖ-1

.درخطیذ٘ذ خٛرضیذ ٔی ٌرْ ، زیر ٘ٛرسثس تري ٞای  -3                    .تیٙٓ ترای ایٗ ٘ٛجٛاٖ ٔی درخطاٖ ٔٗ آیٙذٜ ای -2

ٔی تاضذ تال ٔا٘غ تا رور ٔٙثغ سایت از ٔطاِة ترداری .وپی

2 را تشخیص دهیذ. جناس  ػثارت های زیر  در  6

یٓ؟چٝ ٌٛ ی،ٚ چٖٛ تٛ ٘اظر یٓچٝ جٛ ی،چٖٛ تٛ حاضر ی،اِٟ -1

وٙذ  یضٛد، پاد سٕٗ ٕ٘ یٕٞذْ ٌُ ٕ٘ / وٙذ / یچٕٗ ٕ٘ یُسرٚ چٕاٖ ٔٗ چرا ٔ-2  

تاضذ.یتا رور ٔٙثغ تال ٔا٘غ ٔیتاز ٔطاِة سایترداروپی

5/ هفهوم ػثارت زیر را تنویسیذ. 7

9

10

"ٚ در ػمیذتص خُّ تٛددرٔی چٙذ در آستیٗ داضت  "

 2 هشخص کنیذ.را جوالت در جذول   آرایه های ادتی  8

آرایٝ......ػٙٛاٖ

( ا٘مالب اسالٔی درٞای تازٜ ای تٝ رٚی ا٘مالب ٌطٛد.اِف

فذایی چٛ دِص دٚد تّٙذ( ٌطت از وّه ب
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..... دقیقهآزمون:  مدت

.../.../...تاریخ آزمون: 

 هشتمپایه 

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

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

هشتم پایه فارسیدرس  نوبت دومآزمون  

 مهر مدرسه

سؤاالت 3 از  2  صفحه

بارمشرح سواالتردیف

1  چیست؟« کودکاى سنگ»هنظور شاػر از 

.کپی ترداری از هطالة سایت تا رکر هنثغ تال هانغ هی تاشذ

9

 2 .را تنویسیذ ػثارت های زیر  ییکنا هفهوم  10

.ٕ٘ی دا٘ذ ٚ پیر ٕ٘ی تٛا٘ذافسٛس وٝ جٛاٖ  -1

ٔاٞی را ٞر ٚلت از آب تٍیری تازٜ است. -2

1 . دوهورد یذرا هشخص کن یکو نوع هر  یاتیذاسن را ت یواتسته ها یر،ز ی جولهدر 

.، ٕٞیطٝ در جسر ٚ ٔذ استيایٗ دریای تسر

واتستهنوع واتسته

11

2 .ترای هر یک از واژه های زیر، دو هن خانواده تنویسیذ  12

...............................................................= حك  ............................................................... = اخالظ

............................................................... ٚلت;  ...............................................................  = ٔأٔٛر

ت ٔی تاضذوپی تال ٔا٘غ تا رور ٔٙثغ سایت از ٔطاِة .رداری

 1 را در هصراع های زیر تررسی کنیذ.   "تر "هؼانی 

 

13

 تطٙٝاِف( غرلٝ تحر تال تٛد در آٖ تر 
ب( ٔی تپیذی دِطاٖ ، سٛختٝ در تر تطٙٝ

1 پاسخ دهیذ.هی تاشذ ؛   درس شیر حقته سواالت زیر که درهورد  14 

اِف( درس ضیر حك، تٝ وذاْ جًٙ حضرت ػّی) ع( اضارٜ دارد؟

ج( لاِة ضؼری درس ضیر حك چیست؟  

20 جٕغ تارْ: آرزٚی ٔٛفمیت ترای ضٕا تا   14       تؼذاد سٛاالت:  
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..... دقیقهآزمون:  مدت

.../.../...تاریخ آزمون: 

 هشتمپایه 

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

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

هشتم پایه فارسیدرس  نوبت دومآزمون  

 مهر مدرسه

سؤاالت 3 از  3  صفحه

بارمشرح سواالتردیف

وّیذ سٛاالت 

/5در ایٙجا ٔٙظٛر ٔسجذ ٔی تاضذ  1

2.ریخت رحٓ )غفت تیا٘ی(، تٕة تر ٔردْ )ٞستٝ( تی ٌٙاٜ )غفت تیا٘ی(، فرٚ ٔی دضٕٗ )ٞستٝ( تی 2

2 ٔاضی یذ٘ذآفر / ٔتٕٓ  در ٞطت ساَ /  ٔفؼَٛ ییسضٍفت اٍ٘ یحٕاسٝ ٞا/  ٟ٘اد   ّٔت ضجاع یٗا3

2 )ٚجٝ ضثٝ(. یذار٘ذ)ٔطثٝ(، ٕٞا٘ٙذ )ادات( لُّ )ٔطثٝ تٝ( استٛار ٚ پا یاسالٔ یٟٗٔ ییٗجٛا٘اٖ سرز٘ذٜ ٚ پان آ4

.یثیٙٓ٘ٛجٛاٖ ٔ یٗا یترا درخطاٖ یا یٙذٜٔٗ آ-2    داضتٝ ا٘ذ. ٔؤثر٘مص  ،یسػس یراٖا یدر سرتّٙذ یطٕٙذ،ا٘ذز٘اٖ  -1   5

.درخطیذ٘ذ یٔ یذخٛرضٌرْ ٘ٛر  یر، زسثس یتري ٞا -3

2

-2/   جٙاس: جٛیٓ ٚ ٌٛیٓ (ّیاِٟی، چٖٛ تٛ حاضری، چٝ جٛیٓ ٚ چٖٛ تٛ ٘اظری، چٝ ٌٛیٓ؟ )ػّٕٝ حسٗ زادٜ آٔ-61

جٙاس: چٕٗ ٚ چٕٗ چٕٗ ٚ  (سرٚ چٕاٖ ٔٗ چرا ٔیُ چٕٗ ٕ٘ی وٙذ / ٕٞذْ ٌُ ٕ٘ی ضٛد، پاد سٕٗ ٕ٘ی وٙذ )حافظ

 سٕٗ

2

1.ٔمذاری پَٛ ٕٞراٜ خٛدش داضت ٚ سست ایٕاٖ تٛد7

یعتطخ ا٘مالب ٌطٛد. یتٝ رٚ یتازٜ ا یدرٞا ی( ا٘مالب اسالٔاِف8

 یٝتطث چٛ دِص دٚد تّٙذ یی( ٌطت از وّه فذاب

2

 یتٝ جس سًٙ ٘ذار٘ذ ٚ تا پرتاب سًٙ از خٛد دفاع ٔ یدفاع از خٛد ٚ وطٛر خٛد سالح یرات یٗوٝ در فّسط یوٛدوا9٘

 وٙٙذ.

1

٘ذارد. یتٛا٘ا٘ یرٚ پ یستاز جٛاٖ آٌاٜ ٘ یٝوٙا« تٛا٘ذ یٕ٘ یردا٘ذ ٚ پ یافسٛس وٝ جٛاٖ ٕ٘ -101

ارزضٕٙذ است. یدر ٞر ٚلت ضرٚع وٙ یخٛاست یاست از ٞر وار یٝتازٜ است. وٙا یریرا ٞر ٚلت از آب تٍ یٔاٞ -2

2

1 (یا٘ی)غفت ت یٗ)غفت اضارٜ تسري: ٚاتستٝ پس یطیٗٚاتستٝ پ یٗادر جسر ٚ ٔذ است.  یطٝتسري، ٕٞ یایدر یٗا11

حمیمت -حمٛق  = حك             خاِع –خّٛظ  = اخالظ12

 اٚلات-ٔٛلت ٚلت;                          أٛر –أر  = ٔأٔٛر

1

1سیٙٝ "اِف: خطىی    ب 13

1ٔثٙٛی -خٙذق  14

آرزٚی ٔٛفمیت ترای ضٕا تا
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