
    

 

 

 ادبیات نام درس :                       اداره آموزش و پرورش شهرستان بمنام ونام خانوادگی:                             

 تاریخ امتحان:                                 دبیرستان فرزانگان دوره اول هشتم پایه :  

 زمان امتحان : 1401دی ماه  نیک پور دبیر:

 

 نمره (5/1بانی )دانش ز -الف ( 

 (25/0)یعنی ....... مرا با او کاری هست «» -1

 پیش او کار می کنم من  –ب       من همکار او هستم         -الف

 با من کار دارد او  –با او کار دارم                 ت من  –پ 

 

 (25/0)چیست ؟هسته گروه اسمی »  آن جوان ترین دانشمند ایران « -2

 دانشمند  –جوان ترین                   ب  -الف

 آن –ایران                            ت  -پ

 

 پاسخ دهید . زیر جه به بیت به پرسش با تو -3

 » با چشم ادب نگر پدر را     /       از گفته او مپیچ سر را « 

 (25/0)د ؟مصراع دوم » متمم « کدام واژه می باشدر  –الف 

 

 (25/0ه نقش » مفعولی « دارد ؟ )در مصراع » می کوش که هرچه گوید استاد « کدام واژ -4

 

» وابسته « در یک گروه اسمی عنوان  ه » هسته « و یک بار بواژه » سرباز « را یک بار به عنوان  -5

 (5/0قرار دهید .)

--------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره (5/1دانش ادبی ) -ب (

 (25/0آرایه بارز بیت » زنهار مگو سخن بجز راست / هرچند تو را در آن ضررهاست ( ) -6

 (25/0)؟ نداردوجود «آرایه تشبیه  »در کدام گزینه -7

 . پرهای طاووس چونان برگ خزان دیده می ریزند -الف

 در اطراف گردنش گویا چادری سیاه افکنده  -ب

 پر های طاووس لحظه ای سرخ و لحظه ای به ز ناب جلوه می کند . -پ

 .انباشته شده است  هم زیبای طاووس روی  هایبال  –ت 

 (25/0ت تشبیه است ؟ )در کدام گزینه » چون « ادا -8

 ها را آفریده است . ر برگ ها بنگر که خدا چون آند –الف 
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 در برگ ها بنگری از آفرینش آن متحیر می شوی .چون  – ب

 برگ ها چون ورقی از کتاب شناخت خدا هستند . -پ

 ها چون ظریف هستند خالق بزرگی دارند .برگ  –ت 

 

 (25/0ء مثنوی سرایان نمی باشد . )کدام گزینه جز -9

 نظامی –مولوی        ت  -ردوسی       پف -نیشابوری          بخیام  –الف 

 

در این بیت کدام آرایه ادبی «  کردی با منزیزی که نکنم از جیب نظر تا دامن / چه ع» -10

 ( 25/0دیده می شود ؟ ) 

 سجع  –ت                  ایهام  –پ             تلمیح  – ب      کنایه  – الف

 

 ( 25/0نیست ؟ ) « ضافه تشبیهیا»ترکیب کدام  – 11

 روزگار گرگ  –کعبه       ت راه  –نرگس            پ چشم  –رخسار             ب گل  –الف 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره (1معنی واژگان )  -پ (

باشد می « به چه معنی  دعویتو دعوی دانای می کردی« در این عبارت » بهلول گفت : »  -12

 (25/0)؟

 (5/0دو عبارت زیر بنویسید . )« را در  باریژه » معنای وا -13

 خوردن خود می دانی ؟ طعام  باری -  ر!                    باز دوش دیگران بردا باری –الف 

 

 (25/0)ژه مشخص شده در متن چیست ؟ معنای وا -14

 می دانم که هر کس ایران را به درستی شناسد ، دل بدان خواهد باخت . « آیینه » هر

--------------------------------------------------------------------------------- 

 (نمره  1تاریخ ادبیات ) -ت (

 (5/0رست را درباره ایرج میرزا مشخص کنید . )درست و نادعبارت  – 15

 زبان ساده و عامیانه دارد .شعرهایش  –الف 

 است .  اجتماعی  –مضمون اشعارش عاشقانه  –ب 

 (25/0« از ........... است ؟ ) وحیداسرار التکتاب »  -16

 نیشابوری عطار  –بن منور      ت محمد  –ی       پ رودحبله  –ب  خیر     لابواسعید ابو  –الف 

 ( 25/0)نوشته است ؟ «ان سعدی گلست »جامی کدام کتابش را به تقلید از -17

 بهارستان –اشعار         ت دیوان  –نس         پ نفخات اال -ب  هفت اورنگ         -الف

--------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره (5/2مطلب )درک  –( ث 
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 االت پاسخ دهید . متن زیر را بخوانید و به سو -18

ن نامی پهلواناجدش سام نریمان نیز از اهنامه است . . او قهرمان بزرگ شرستم را همه می شناسند »

 ....... . « شاهنامه می باشد 

 ( 25/0اال چند جمله دارد ؟ )بمتن  –الف 

ا مشخص کنید . از متن زیر جدا کرده و هسته و وابسته هایش ر«  متممی »  گروه اسمی یک  –ب 

(75/0) 

 ر پی او روان شد و گفت : مرا با او کاری است . « » » شیخ د -19

 ( 25/0از کدام کتاب انتخاب شده است ؟ ) 19متن سوال  –الف 

 (25/0را بنویسید . )« در متن روان واژه » معنی   -ب

 

 این همه صورت برد بر صفحه هستی به کار «  /  » کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر -20

 (25/0)« می باشد ؟  تشبیهیفه اضا» بیت ژه در این کدام وا -الف

 

 » تازه فهمیدم خدایم این خداست .... . «  -21

 « 25/0چیست ؟ »نهاد در جمله اول  21سوال در  –الف 

 (5/0) ید .گروه اسمی » مسندی « را پیدا کرده و هسته و وابسته آن را مشخص کنیک  –ب 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره (5/2ثر )نظم و نمعنی  –ج( 

 (25/0ناگاه از پس وزیر بدان خانه وارد شد . ) -22

 (25/0و را طلب کنید که مرا با کار است . )ا -23

 (5/0یم . )ما ابتدایی کار خویش فراموش نکرده ایم که ما این بود -24

 (5/0ه  / که نیم بر در تو بالین نِه  )فتا که چه عزت زین بِپیر گ -25

 (5/0)آن روز ز عمر خویش مشمار  /کار روزی که در آن نکرده ای  -26

 (5/0های غنچه را / اجتماع دوستان یک دلم آمد به یاد ) به هم آورده دیدم بر گسر  – 27

 

 
 

همیار
https://hamyar.in/


