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سؤاالت 4 از  1  صفحه

بارمشرح سَاالتردیف

هشتم    فارسی            1
 

                
2

. یذکٌ را هشخص یکٍ ّستِ، ٍاتستِ ّا ٍ ًَع ّر  یاتیذرا ت یاسو یگرٍ ُ ّا یر،ز یاز جولِ ّا یکدر ّر   
 1 

ٍابستهًَع  ٍابسته هسته جوله

ّر سخي ارزشوٌذ را پاس تذار 1

تخَاى یثاشؼر ز یکرٍز،  ّر 2

داًش آهَزاى، چٌذ درخت کاشتٌذ 3

1 ػثارت زیر کذام ارایِ ی هْن ادتی ًْفتِ است؟در  2 
 

. تَاًد یًو یرٍ پ داًد یافسَس که جَاى ًو 

1 اشارُ دارد؟ هْوی  یتِ چِ ًکتِ ازیر شاػر در هصراع  3

«خاًه خَب خداست یٌجاا»

2 4 ًیستٌذ؟ "اسٌادی "تِ چِ دلیل جوالت در تیت زیر  دارُ؟ یچِ ًقش  "یرتصَ "کلوِ زیر  یتت در 

بَد یرتصَ یيخدا در ذهٌن ا از        //        بَد یرخاطرم دلگ یٌهااز ا یشپ  

2 . یذرا  هشخص کٌ یِتشث ی یِآرا  ی، ارکاى چْارگاًِ  یرز یدر جولِ  5 

. یدارًدّواًٌد  قلل استَار ٍ پا یاساله یْيه ییيسرزًدُ ٍ پاک آ جَاًاى

1 هشخص کٌیذ.جوالت در جذٍل را   آرایِ ّای ادتی  6

آرایِعٌَاى

( اًقالب اسالهی درّای تاسُ ای تِ رٍی اًقالب گطَد.الف

( گطت اس کلک فذایی چَ دلص دٍد تلٌذب

1 کٌٌذ ؟ یه ییخَد چِ کار ّا یيسرزه یآزاد یترا یٌیًَجَاًاى فلسط 7

9

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



..... دقیقِآزمون:  مدت

.../.../...تاریخ آزمون: 

 ّشتنپایه 

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

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

ّشتن پایه فارسیدرس  آزهَى ًَبت دٍم 

 مهر مدرسه

سؤاالت 4 از  2  صفحه

بارمشرح سَاالتردیف

هشتم    فارسی            2

1 ؟ ؼٌای کذام گسیٌِ درست استه 8

د( ثٌا : ستایص                 ج( حصار : حصیز                          ب( صرفا : سطح                       الف( ًغش : ًجیة

 9 1  هتفاٍت است؟ یِاز ًظر ًثر تا تق یٌِکذام گس

 

.کپی ترداری از هطالة سایت تا رکر هٌثغ تال هاًغ هی تاشذ
.یٍ تٌْا در آًجا ضذ یٍ در خاًِ تاسکزد یتزداضت یذٍ کل یتزخاست تاهذاد رٍس ّز ( الف

 .ًْاد یَارٍ کاغذ را تزگزفت ٍ آى کاغذ هعطّز گزداًذ ٍ اًذر ضکاف د یستاد( اب

.داد یکزد جَاب ه یکِ آًْا را تَ ه یحال در ٍ تزد اھًاهِ  یاىدٍ دستص را ه ی( آقا هْذج 

.ینگَ ی، تِ قذر فْن هستوعاى ه ینگَ یحساب ًو یهَقع ٍ ت یٍ ت ینگَ یتِ قذر ه ی( آرد

1
آهذُ است ؟   یٌِدر کذام گس یةتي هضارع   ) کاشتي ٍ داشتي (     تِ ترت

د( کار ٍ دارد                 ج( تکار ٍ تذار                           ب( کار ٍ دار                الف( کاشت ٍ داشت

10

1 . دٍهَرد یذرا هشخص کٌ یکٍ ًَع ّر  یاتیذاسن را ت یٍاتستِ ّا یر،ز ی جولِدر 

.، ّویطِ در جشر ٍ هذ استایي دریای تشرگ

ٍاتستًَِع ٍاتستِ

11

1 ؟ است گسیٌِ کذام در(  تحراى - خاستگاُ - ًستَُ)  ایھهترادف ٍاش

 

12

خَاستي -افسزدُ  -ب( آضفتگی                               هٌطا –تَاًستي  -الف( خستِ 
آضفتگی -هثذاء  -د( خستگی ًاپذیز  خستِ –هٌطا  -ج( خَاستي 

1 ؟ است ًادرست گسیٌِ کذام در تیتّر رایۀ هقاتل آ 13

()هزاعات ًظیز  الف( کای فالى چاضت تذُ یا ضاهن ًاى ٍ آتی کِ خَرم ٍ آضاهن 

()تضاد ر دل آییٌِ است ب(هْزتاى ٍ سادُ ٍ تی کیٌِ است هثل ًَری د

()تکزار  ج( دٍستی اس هي تِ هي ًشدیک تز اس رگ گزدى تِ هي ًشدیک تز

()کٌایِ  د( یکی را تِ سز تز ًْذ تاج تخت یکی را تِ خاک اًذر آرد ستخت 
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1 دیذُ هی شَد؟  )هراػات ًظیر، جٌاس، تشثیِ، کٌایِ(    در کذام تیت آرایِ ّای  14 

الف( ّن چَ هاّی کِ فتذ س آب تزٍى آل ًثی هی تپیذی دلطاى، سَختِ در تز تطٌِ

ب( در غشا تز پْلَاًی دست یافت سٍد ضوطیزی تزآٍرد ٍ ضتافت

ج( چَى درآهذ در هیاى غیز خذا تیغ را دیذم ًْاى کزدى سشا

د( تا لة خطک ٍ دل سَختِ ٍ دیذُ ی تَز غزقِ ی تحز تال تَد در آى تَز تطٌِ

1
؟ترای کذام ٍاشُ هی تَاى یک کلوِ ی ّن آٍا ًَشت

د( اتاق  ج( ثَاب  ب( حجزُالف(ًاتغِ

15

1

ذام گسیٌِ تِ تؼذاد درست ترکیة ّای اضافی ٍ ٍصفی اشارُ کردُ است؟ک

 (غوگیي ًگاّی –بال ّای ظریف -دست فلک -هرد تَاًگر  -ٍاقعِ ی کربال  -) زًدگی ًاگَار 

تزکیة ٍصفی 2تزکیة اضافی ٍ  4ب(   تزکیة ٍصفی 4تزکیة اضافی ٍ 2الف( 

تزکیة ٍصف 1تزکیة اضافی ٍ  5د(    تزکیة ٍصفی 5تزکیة اضافی ٍ  1ج( 

16

1

؟ذام گسیٌِ درست است ک

.است راتیھاس آثار سلواى « دری تِ خاًۀ خَرضیذ » الف( کتاب 

.سۀ ًظاهی ًَضتب(جاهی کتاب ًفحات االًس را تِ تقلیذ اس خو

.است جزیھج( رسالۀ قطیزیِ ًَضتۀ اتَالقاسن قطیزی اس عارفاى قزى ضطن 

است سادُ حسي ادھفز ًَضتۀ «اهیزکثیز سًذگی اس اییھداستاى » د( کتاب 

17

20 جوع تارم: آرسٍی هَفقیت تزای ضوا تا   17       تعذاد سَاالت:  
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کلیذ سَاالت 

ّر : صفت هثْن/ یاًی؛صفت ت یي: ٍاتستِ پسارزشوٌذ/ سخي :ّستِ-1 1

یصفت شوارش یشیي،: ٍاتستِ پ یک/یاًی،صفت ت یي: ٍاتستِ پس زیثا/ شؼر : ّستِ-2

، صفت هثْن یشیي: ٍاتستِ پ چٌذ/  درخت : ّستِ-3

2

1ًذارد. یتَاًاً یزٍ پ یستاس جَاى آگاُ ً یِکٌا/  کٌایِ  2

خذاًٍذ هْزتاى  گَیذ یضاعز ه یياست ًِ در آسواًْا. ّوچٌ یيسه یِ تز رٍهٌظَر اس خاًِ خَب خذا ّواى هسجذ است ک 3

است ٍ در ّوِ جا حضَر دارد.

1

2است. یاسٌاد یزٍجَد داضت ٍ غ یتِ هعٌ یٌجادر ا "تَد"فعلسیزا   / ًْاد است.«یزتصَ یيا»4

2 )ٍجِ ضثِ(. یذارًذ)هطثِ(، ّواًٌذ )ادات( قلل )هطثِ تِ( استَار ٍ پا یاساله یْيه ییيجَاًاى سزسًذُ ٍ پاک آ5

1یِتطث  ( ب  /  یصتطخ . ( الف 6

خَد تا  یکزدُ ٍ در کٌار ٍ دٍضادٍش تشرگتز ّا  یتٍ اعتقاد خَد را تقَ یواىکٌٌذ ٍا یى ّا راُ گذضتگاى خَد را دًثال هآ7

 کٌذ. یًو یغدر یتالض یچراُ اس ّ یيکٌٌذ ٍ در ا یاضغالگزاى هثارسُ ه

1

1د( ثٌا : ستایص 8

1.یٍ تٌْا در آًجا ضذ یٍ در خاًِ تاسکزد یتزداضت یذٍ کل یالف(  ّز رٍس تاهذاد تزخاست9

1ب( کار ٍ دار  10

1 (یاًی)صفت ت یي)صفت اضارُ تشرگ: ٍاتستِ پس یطیيٍاتستِ پ یيادر جشر ٍ هذ است.  یطِتشرگ، ّو یایدر یيا11

1آضفتگی -هثذاء  -د( خستگی ًاپذیز  12

1()تضاد   ر دل آییٌِ است ب(هْزتاى ٍ سادُ ٍ تی کیٌِ است هثل ًَری د 13

1د( تا لة خطک ٍ دل سَختِ ٍ دیذُ ی تَز غزقِ ی تحز تال تَد در آى تَز تطٌِ  14

1     ج( ثَاب 15

1 تزکیة ٍصفی 4تزکیة اضافی ٍ 2الف(  16

1.است راتیھاس آثار سلواى « دری تِ خاًۀ خَرضیذ» الف( کتاب  17

20آرسٍی هَفقیت تزای ضوا تا
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