
 1صفحه 

 

 فارسی امتحان درس : 

 پایه : هشتم

 1401 / 10/   21 تاریخ امتحان :

 دقیقه 60زمان پاسخگویی : 

  2تعداد صفحات : 

 

 بسمه تعالی

   مدیریت آموزش وپرورش شهرستان میاندوآب 

  نوین                            غیردولتیدبیرستان دخترانه  

  1401دی ماه نیمسال اول آزمون   

 نام و نام خانوادگی:

 شماره صندلی: 

 کالس:

 خانم فاطمیطراح: 

 

 ردیف سواالت بارم

 معنی لغات رو رو به رو را بنویسید. 1

 بصر:                        نژند:                              سپند:                         مریدان: 
1 

 معنی ابیات زیر را بنویسید 3

 یمصطف یپ بر جز رفت توان/  صفا راه که یسعد است محالالف: 

 کامکار نغزِ یها گل همه نیا دیبرا چون / نَژَند کِیتار خاکِ کز شود رانیح ها عقلب: 

 میگو هرچه ریبگ ادی پس/  میجو تو سعادت گفته نی زج: 

 خموش گشته خرف ریپ یا گفت / گوش به شیگزار شکر آن آمدد: 

 کشاند یخواه یرگیخ به را انیجهان چشم و افزود یخواه رانیا فروغ و فر بر که ییتوه: 

 او تاج از یپولک ستاره هر / او تاج از یکوچک برق ماهو: 

2 

 تلمیح به کدام آیه قرآن دارد؟«  تر کینزد من به گردن رگ از/  تر کینزد من به من از یدوست» بیت  5/0

 
3 

 4 کنایه از چیست؟ «  تخت ز آرد اندر خاک به را یکی /بخت تاج برنهد سر به را یکی»  5/0

 بیت رو به رو اشاره به کدام ضرب المثل دارد؟ 5/0

 «زیبپره سحرگهان خواب وز / زیخ سحر خود عمر به باشیم» 
5 

 طاووس و خفاش نماد چه انسان هایی هستند؟ 5/0
6 

 7 «درخت دستهایش را به نشانه دعا باال برده است. » عبارت رو به رو زبانی است یا ادبی؟  25/0
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 2صفحه 

 

 کنید.در عبارت رو به رو ارکان تشبیه ) مشبه، مشبه به ، وجه شبه و ادات تشبیه ( را مشخص  25/0

 داردیم بر را ایاش هاآن با که دارد مانند داس یپا دو ملخ
8 

 9 و فعل را مشخص کنید. نهاد مفعول، متمم،{ دیخر فروشنده از را کتاب مینا} جمله در 5/0

 آرایه های به کار رفته در ابیات زیر را همراه با تعداد جمله ها بیان کنید. 

10 
 یبنهاد سرم به عزت تاج        / یبگشاد رخم به دولت درالف:  5/0

 را سر چیمپ او ی گفته از /  را پدر نگر ادب چشم باب:  25/0

 11 فیه باشد .................. می گویند.بیت هایی که مصراع اول با مصراع زوج خود بیت هم قا  25/0

 کنید.با توجه به متن زیر نوع فعل های مضارع را در جدول کامل  5/0

 شاید روزی بخوانید که من همیشه راست می گویم.ای برای شما نامه  مینویسماینک دارم 

 مضارع اخباری مضارع مستمر مضارع التزامی نوع فعل

    

12 

 منظور از محبت خارها گل می شود. 5/0
13 

 چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است؟ 5/0
14 

 چیست؟ آموخت دیجنسه درسی که بهلول به  5/0

 
15 

 در مورد قیصر امین پور هر چه می دانید بنویسد. 5/0

 
16 

 یدکی بنام اراده موتوری بنام استقامت و راننده ای بنام موفقیت یعنی داشتن 

                                       خدا

 فاطمیموفق و پیروز باشید : 
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