
 :دانش آموز خانوادگی ونام نام

 

 هشتم پایه:

 فاطمه عطایی نژاد نام دبیر:

 باسمه تعالی

 بهمئیشهرستان  وپرورش آموزش اداره

 غیردولتی طلوع دانشدوره اول متوسطه  :دبیرستان

 1401 -1402: سال تحصیلی

 اول نوبت نوبت امتحانی:

 :تاریخ

 2  تعداد صفحات :

 دقیقه 60 :مدت آزمون

 8 تعداد سوال :

محل 

 مهرمدرسه

 فارسینام درس: 

 نمره سواالت ردیف

 .معنی واژه های زیر را بنویسید 1

 :رهاورد                                      : خسی

 :چاپار                         خاکساری:       

 :حدقه                         نستوه:            

1 

 .بیت ها و عبارات زیر را معنی کنید 2

 درگاه لطف و بزرگیش بربه 

 بزرگان نهاده بزرگی ز سر

    چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید؟

 چون نجویی کاین تصاویر از کجا شدآشکار؟

ایرانیان از خود بیگانه را به خود تو از آن آزاداندیشانی هستی که پایدار و نستوه،استوار چون کوه،می کوشند که 

 .بشناسانند

 

 آن روز  روزی که در آن نکرده ای کار

 ز عمر خویش مشمار

 

 تو می خواهی مرشد خلق باشی ،در صورتی که هنوز طعام خوردن خود را نمیدانی؟

تاج   در دولت به رخم بگشادی

به جهان   عزّت به سرم بنهادی

خرم از آنم که جهان خرم از 

عاشقم بر همه عالم که   اوست

 از اوست همه عالم

4 

 ویژگی های مشترک امیر کبیر و قائم مقام فراهانی چیست؟ 3

 

 

0.5 

 ادبیات تعلیمی راتوضیح دهید و سه نمونه از اثار تعلیمی را نام ببرید. 4

 1 

 

5 
 

 زادگی در چیست؟آاز نظر خارکش پیر عزت و 
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همیار
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 .جمالت زیر مشخص کنیدنقش کلمات را در  6

 .طاووس شگفت انگیز ترین پرنده است

 .غالمی گوسفندان اربابش را به صحرا برد

 

 

1 
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 ؟در بیت های زیر کدام آرایه ادبی بکار رفته است

 گروهی برآتش برد زآب نیل گلستان کند آتشی بر خلیل

بنگر   ای هدهد صبا به سبا می فرستمت

 فرستمتکه از کجا به کجا می 

هر    ماه، برق کوچکی از تاج او

 ،ستاره پولکی از تاج او
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 .در عبارات زیر گروه اسمی را مشخص کنید

 خارکش پیری با دلق درشت        پشته ای خار همی برد به پشت

 انسان موجودی اجتماعی است وهر جامعه در سرزمین ویژه ای دین خاصی دارد.
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