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 صحیح یا غلط بودن جمله هاي زیررا مشخص کنید.(( ص یعنی صحیح و غ یعنی غلط )
 

.(                 ) بن مضارع و بن ماضی فعل ( شناختیم) به ترتیب شناخت و شناس می شود    )الف   

 ب)قصیده قالب شعري است که براي داستان بلند و طوالنی مناسب است و قافیۀ آن در مصراع هاي دوم می آید   (         )

ی شود(              )پ) کتاب مثنوي و کلیله و دمنه در حوزه ادبیات تعلیمی بررسی نم  
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.»ستون دوم اضافی است «هرواژه رابه معنی آن وصل کنیدیک واژه در   
الف)مبدأ •                           )خاستگاه     1  
خروشان)ب•                            )توفنده     2  
قلم )پ•                                   )خامه 3  
همدم)ت•                                     )رسا 4  

شیوا)ث•                                                
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 جاهاي خالی رابا کلمات مناسب پرکنید.
 

 الف- در  مصرع ((تاج عزت به سرم بنهادي))هسته در گروه اسمی اول .................................    می باشد.
 

............ می باشد.و مفعول .................  .................متمم .......»عمر در خار کشی باخته اي « عبارت در -ب  
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  ـفرزند ایران -مثل چشمه مثل رود -واژه هاي داخل کمانک رادر مقابل شخصیت هاي داده شده بنویسید.(داستن زندگی امیر کبیر
 ـ جامع التواریخ، - هفت اورنگ– رسالۀ قشیریه)یک واژه اضافی است.

 
 الف)عبدالرحمن جامی                                                            .........................................

..........................................   ب)میرجالل الدین کزازي                                                     
 ج)فرهاد حسن زاده                                                               ..........................................

......................................د)قیصر امین پور                                                                     ....  
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 کدام جمله نادرست است؟
 

  ا⃝خالق اثرهفت اورنگ همان نویسنده نفخات االنس است -ب        ⃝کتاب هفت اورنگ تقلیدي است از خمسه نظامی-الف
  
⃝مؤلف جامع التواریخ مؤلف رساله قشیریه نیز می باشد -د      ⃝منشآت قائم مقام به تقلید از گلستان نوشته شده است -ج   
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 محل مهر آموزشگاه

 نام درس: فارسی 

 نام و نام خانوادگی:
 رشته : پایه :هشتم            

 شماره صفحه: تعداد صفحه: ندارد            پاسخنامه نیاز: دارد 

 1401/10/15تاریخ امتحان :  صبح 8ساعت شروع : دقیقه     60زمان امتحان :     سؤال 11تعداد سؤال:

 اداره کل آموزش وپرورش استان کردستان 

 قروه مدیریت/ اداره آموزش وپرورش شهرستان/منطقه/ ناحیه

 )1عالمه حلی (.نام آموزشگاه: 
 

همیار
https://hamyar.in/
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 بن مضارع فعل هاي جمله هاي زیر  را بنویسید( تشخیص فعل بر عهده دانش اموز می باشد)
 

 الف)عزت از خواري نشناخته اي( بن مضارع :   ..............................       )
نساخت( بن مضارع :   .................................     )ب)به خسی چون تو گرفتار   
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وجود ندارد؟.» واج آرایی «درکدام گزینه   
   ⃝این درختان همچون خاکیان / دست ها برکرده اند ازخاکدان  -الف

    ⃝لبخند تو خالصه خوبی هاست / لختی بخند خنده گل زیباست -ب
   ⃝خیزد و خز آرید که هنگام خزان است/ باد خنک از جانب خوارزم وزان است -ج 

کشور ما سرزمین سپند فرّ و وفروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است -د  
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5/0 را مشخص کنید.» مشبه به « به کمک واژه ( ماه ) یک  تشبیه بسازید و در آن    
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برگردانید.» نثر«ابیات زیررا به   
......................ده روز مهر گردون افسانه است و افسون       ................................................................................... -الف  

 
...............................................................................................................این همه صورت برد بر صفحه هستی بکار  -ب  

- 
...............................ر منتهاي جمالش نیافت                 ........................................................................................صَبَ-پ  
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بنویسیدمفهوم ومعنی عبارت هاي زیررا   
خداوندش را بگویی که گرگ ببرد. -الف  

............................................................................................................................. ...................................................  
تا خود به غلط نیفتم -ب  

 ...........................................................................................................................................................................  
جوالهه اي به وزارت رسید -ج  

...........................................................................................................................................................................  
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 واژه هاي زیررا درمقابل عبارت هاي مناسب خود قراردهید (دو واژه اضافی است )
»مشبه به –متمم–ترادف  –نغمه حروف –وجه شبه «  

مصوت در یک  عبارت یا یک  بیت ...................................... می گویند.به تکرار صامت یا –الف   
به رابطۀ کلماتی مانند: ( شکیبا و بردبار ) و یا ( ظلمات و تیره )   ..................................گفته می شود .-ب  
..................... نام دارددر مثال: صورتش چون گل است ، گل رکن دوم یا  .................—ج  
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 موفق باشید

 
 

 نام و نام خانوادگی تصحیح کننده:
 
 

  نمره با عدد: نمره با حروف:

 طراح : سید زاهد زارعی 

 

همیار
https://hamyar.in/


