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  دقیقه 60 امتحان:مدت 

 21/10/1401    تاریخ امتحان: فارسی  االت امتحان درس:سؤ  محل مهر 

 نام دبیر : قوامی الهیج 2 :سؤالصفحات  تعداد اول متوسطه ۀدور                    هشتم :   پایه

 .....................نمره پس ازتجدیدنظر:          :..............  نمره باحروف       :................               دنمره باعد             نام ونام خانوادگی دبیروامضا                                

 بارم عنوان سؤال       ردیف

 درست      نادرست                  .مشخص کنید ×درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را با عالمت  1

 است.        « محمدبن منور»از آثار « بهارستان(»1-1

 نمونه ای از ادبیات حماسی است. « کلیله و دمنه»(کتاب 1-2

  ندۀ جمله، فعل و اسم هستند. (اجزای اصلی تشکیل ده1-3

  هسته است.« نمونه»، «آن مدرسۀ نمونۀ بزرگ»در گروه اسمی (1-4

 

 

1 

 در چه قرنی به تقلید از گلستان سعدی نوشته شد؟« پریشان»کتاب  2

  د( سیزدهم     هشتم                         ب(دهم                             ج(یازدهم                   (الف
 

25/0 

 نوشتۀ کیست؟ « فرزند ایران» کتاب   3

 د( اکبری شلدره           ج(  فرهاد حسن زاده   ین کزازی         ب(جالل الدّ          الف( محمود حکیمی  

 

25/0 

 .الی را با کلمات مناسب کامل کنیدجاهای خ 4

 . است.....................« سوختن»بن مضارع مصدر ( 4-1

 ............است. .......................« افروختن»(بن ماضی4-2

 برای درک بهتر هر اثر باید به ................................و محتوای آن توجّه کرد.  (4-3

 کار رفته است.آرایۀ.........................به «بخوان و بجوی و بپوی و ایران و خود را بشناس»( در عبارت 4-4

 ردیف است . ..............«..........مهربان و ساده و بی کینه است/ مثل نوری در دل آیینه است»( دربیت4-5

  اشاره دارد..............................به داستان « گروهی بر آتش برد زآب نیل» (سعدی در مصرع4-6

 

 

 

5/1 

 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.  5

 دل های نژند).......................................( نوازندۀ( وی 5-1

 ش نیافت).....................................(جمال( بصر منتهای 5-2

 و حریم و قانون و آدابی دارد.).......................................( هنجار(خانواده برای خود 5-3

 می کوشند.)............................................(نستوه شانی هستی که استوار و ( تو از آن آزاداندی5-4

 

 

1 

 گروه اسمی خواسته شده را در جای مناسب بنویسید.  ،با توجه به عبارت زیر 6

 آقا مهدی می گفت: بچّه ها برای پیروزی ما دعا می کنند. دعای آنها پشتیبان ما است. 

 گروه اسمی در نقش مسند: .............................     ..................   سمی در نقش متمم: ........گروه ا          
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 بنویسید.« دوستی از من به من نزدیک تر/ از رگ گردن به من نزدیک تر»درک و دریافت خود را از بیت  7

 

 

    

5/0 
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 متن زیر را بخوانید و به سؤاالت مطرح شده، پاسخ دهید.  8

تو » بهلول گفت: «. من نمی دانم، تو از بهر خدا، مرا بیاموز» جنید دامنش بگرفت و گفت: خواست برخیزد. 

 «.نی خود معترف شدی، تو را بیاموزمدعوی دانایی می کردی، اکنون که به نادا

 .......................... است.  ............................از کنایه «دامنش بگرفت (»1-8

 محمد حبله رودی آن را در قرن یازدهم نوشت.  که (حکایت فوق از کتاب ...................... است2-8

نزدیکی معنایی « ر معانی شویهی آی تا پُهی می روی/ تُری زان تُ ز دعوی پُ» ( آیا این متن با بیت3-8

 دارد؟   

 

 

 

 

75/0 

 با توجّه به ابیات زیر به سؤاالت پاسخ دهید .  9

 نـوجـوانی به جـوانـی مغـرور                  رخـش پنـدار همـی راند ز دور                       

 آمد آن شکرگزاریش به گـوش                  گفت کای پیر خرف گشته خموش                      

 خار بر پشت زنی زین سان گام                  دولتت چیست؟ عزیزیـت کـدام؟                      

 عـزّت از خواری نشـناختـه ای                 عمـر در خـارکشـی بـاختـه ای                      

 بـالیـن نـه پیر گفتـا که چه عـزّت زین به                   کـه نیـم بـر در تـو                      

 ( ابیات باال در چه قالب شعری سروده شده است؟  1-9

 به کار رفته در تشبیه موجود در بیت اول چیست؟« مشبّه( »2-9

 در بیت سوم به چه معناست و چه فرقی با معنی امروزی دارد؟« دولت (» 3-9

 (از نظر پیر خارکش آزادگی در چیست؟ 4-9

 چه چیزهایی را نمی داند؟ از نظر جوان،  پیرخارکش فرق (5-9

 

 

 

 

 

75/1 

 معنی عبارت و بیت های زیر را به نثر ساده و روان بنویسید.  10

 ( آمادۀ خدمتش به جان باش 1-10

 

   ( حدِّ من نیست ثنایت گفتن2-10

 

 فرزانگی بوده است.  سپند فرّ و کشور ما همواره سرزمین(3-10

 

 فسون / نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا( ده روزه مهر گردون افسانه است و ا4-10

 

 ( عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند / چون برآید این همه گل های نغز کامکار؟  5-10
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                              کتبی                                                                                                                                          
 شفاهی                                                                                                                                        

 

10+ 

10 

 

 «از تجربیات خود در امتحانات استفاده کنید تا به انتظارات خود در آینده برسید.گذشته تجربه است، زمان حال امتحان است و آینده انتظار ، »

 

 باشیدسربلند و پیروز 
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 باسمه تعالي

 صبح      ساعت شروع :  تصحیح سؤاالت امتحان فارسی  مدرسۀ غیر انتفاعی یاس هنمایرا

  1401/  10 / 21تاریخ امتحان :      1401دی ماه  –م پایۀ هشت
 

 نمره راهنمای تصحیح ردیف
   

 1   (       25/0)درستنا(2-1(         25/0)درست (2-1          ( 25/0)نادرست( 2-1     (     25/0)درستنا( 1-1 1

 25/0 (25/0) د  2

 25/0 (25/0)  ب   3

(     25/0)ایوو واج آر( 4-4(        25/0)سوواخرار (3-4    (  25/0)افروخووت(2-4    (  25/0)سوو   (1-4 4

                       (25/0( حضرت م س  )6-4      (25/0) است( 5-4

5/1 

     (  25/0) روش، رفروار، اادوه ، ماروار(3-5        (25/0)  یبوای (2-5     (25/0) محبت کننوه  (1-5  5

   (25/0) خسرگ  ناپذیر (4-5

1 

 5/0 (25/0)هر م رد  ما پشرربان  –پررو ی ما  6

 5/0 خهاونه به ما و آگا  ب دن خهاونه ا  ادمال و کردار ما   نزدیکدوسر  و  7

 75/0 (25/0( بله )3-7 (     25/0)رل جامع الرمث( 2-7(     25/0)مر سل شه -کمک خ است( 1-7 8

بوه ریور  اادت.امرو   س( خ شبخر ، 3-9               (25/0) پنهار (2-9    (     25/0) مثن ی ( 1-9 9

ش دیگوران محراج دیگران نب دن و دست پور (4-9      (5/0)م  گ ینه دولتجمه ر و هرئت و یران 

 (25/0)( فرق سرافرا ی و خ اری 5-9(              5/0درا  نکردن)

 

 

75/1 

 (25/0)ا  صمرم الب آمادۀ خهمرگزاری باش(1-9 9

 (25/0.)من ت انای  شکر و سپاس ا  ت  را نهارم(2-9

 (5/0) ر مرن شک   و دانای  ب د  است.کش ر ما همرشه س (3-9

ردن کنرک  محبت و خ ش  ک تا  دنرا اصه و داسران  برش نرست ،رپ  تا فرصر  باا  است  (4-9

 (75/0) در حق دوسران را غنرمت شمار

   رویه(دقل انسان ها حرران م  ش د که چگ نه ا  خاک سرد و ب  روح این همه گل های  یبا م5-9

(75/0 ) 

 

 
 

 

 رانا ا ام  دل                                                                                
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