
 بسمه تعالی 

 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

 اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر
 مدرسه غیردولتی خوارزمی

 فارسی : درسامتحان داخلی  االتؤس   

 1صفحه           19 : تعداد کل سؤاالت                   1401  خردادنوبت:        م           تشه :پايه      خانم زارعی        نام دبیر:
 بارم شـــــــــــــــــــــــرح سؤال  ردیف

 نمره( 5/2نثر) و شعر معنی

 روان بنویسید. زبان ساده وزیر را به های و بیت هامعنی عبارت 1

 های نغز کامکارد            چون برآید این همه گلنژنها، حیران شود کز خاک تاریک عقلالف( 

 هنخشک گردید هم از دود و دل و دیده، دوات         خامه با سوز، رقم کرد به دفتر تش ب(

 چند در آستین داشت و در عقیدتش خلل بود.درمی رفت واند که مردی در راهی میآورده پ(

 گویم.به قدر فهم مستمعان میت( 

 ایش کاهلیزث( در زمان انداخت شمشیر آن علی                           کرد او اندر غ

 .ج( تعلّل روا مدارید

 

5/0 

5/0 

5/0 

25/0 

5/0 

25/0 

 نمره( 1ها)معنی واژه

 زیر را بنویسید یهای مشخص شدهمعنی واژه 2

و  یاستقالل ، اسالم ،مردانگ مانند: ییاهانقالب گشودو واژه یبه رو یتازه ا یدرها ،یانقالب اسالمالف( 

 در زبان مردم گسترش داد. دیجد یو...را با نگرش حماسهو  یبرادر

 شود.دشمن، روان می خامهاستوارترین و برترین ستایش آن است که بر زبان و ب( 

 پیدا کرده است. شیوعپ( به امیرکبیر اطالع داده بودند که در شهر تهران بیماری آبله 

 گشته خموش. خرِفت( گفت : کای پیرِ
 

 

25/0 

 

25/0 

25/0 

25/0 

 نمره( 1) تاريخ ادبیات

توان آید. از آثار او میشاعر معاصر، از شاعران موفق پس از انقالب اسالمی به شمار می» استاد دانشگاه و  3

 »به قول پرستو، تنفس صبح، ...« را نام برد«. نام این شاعر در کدام گزینه آمده است؟

 د( قاآنی شیرازی پور                 الف( وحشی بافقی                ب( ایرج میرزا                  ج( قیصرامین

 

25/0  

 سخنان ابوسعید ابوالخیر.و ........................... کتابی است تألیف »محمّدبن منوّر« در شرح حال  4
 

25/0  

 »سوگنامة عاشورایی و از آسمان سبز« به ترتیب از آثار چه کسانی است؟ 5

 سلمانی هراتی –ب( فدایی مازندرانی                                     جامی  –الف( فیض کاشانی 

  سلمان هراتی –د( جامی                                     جامی –ج( فدایی مازندرانی 
 

5/0  

 نمره ورقه

  با عدد

 نمره تجدید نظر

  با عدد

  با حروف  با حروف

 امضاء و تاریخ                              دبیر خانوادگی ونام نام امضاء و تاریخ                              دبیر خانوادگی ونام نام

 18/03/1401 :  تاريخ امتحان

 11:00 ساعت شروع :    

 دقیقه 50 مدت امتحان :    

 نام :

 نام خانوادگی :

 نام پدر :

  اولمقطع :  متوسطه 

همیار
https://hamyar.in/



 2صفحه                                                   تم      شفارسی ه                      نام و نام خانوادگی :                    

 ردیف شـــــــــــــــــــــــرح سؤال بارم 

 نمره( 5/1دانش ادبی )

 زیر مشخص کنید . هایها و عبارتهای ادبی و عناصر زیبایی را در بیتآرایه 6

 مرغ و مور و مگسالف( پرستار امرش همه چیز و کس                       بنی آدم و 

 ب( نه به هرچه به قامت مهتر، به قیمت بهتر

 پ( با چشم ادب نگر پدر را                         از گفته او مپیچ سر را

 رود.می دت( روزگار دریایی است که کشتی زندگی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصو

 

25/0 

25/0 

25/0 

25/0 

 25/0 شود.صامت ، مصوّت( در عبارت یا بیت ...................... گفته میبه تکرار یک حرف یا صدا )  7

 در بیت زیر ردیف را مشخص کنید. 8

 شد چنان از تف دل ، کام سخنور تشنه                        که ردیف سُخنش آمده یک سر، تشنه 
25/0 

 نمره( 5/2درک مطلب)

9 
 »چیدن زیتون« چیست؟ی زیر منظور شاعر از در سروده

 ای دوستان کوچک ما ، سالم                                    برای چیدن زیتون مهیا باشید
25/0 

10 
 بیت زیر به چه چیزی اشاره دارد؟

 تر به باور منبّ وطن نداشت به دل                         مرده زان خوبو آن که حُ
5/0 

11 
 غم« چیست؟ خاکدان»در بیت زیر منظور از 

 فرستمتحیف است طایری چو تو، در خاکدان غم                     زین جا به آشیانه وفا می
25/0 

12 
 چه مفهومی آمده است؟ بهدر بیت زیر »دولت« 

 رُخم بگشادی                       تاج عزت به سرم بنهادی به در دولت
25/0 

 5/0 تواند« مقصود از این عبارت چیست؟جوان نمیداند و پیر نمیحکیمی گفته است : »افسوس که  13

14 
 در بیت زیر منظور از »خَیرالبشر« چه شخصیتی است؟

 کن خَیرالبشربه چشم مرحمت سویم نظر کن                               شفیع آخرت، 
 

25/0 

15 
 داند؟چه چیزی میدر عبارت زیر، نویسنده، ارمغان ایران به سایر کشورها را 

 ها، اندیشه و خرد و فرهنگ بوده است.«ترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین»برترین و گرامی
25/0 

 25/0 اشاره دارد؟ یبه چه کس " نزدیکتررگ گردن به من  از                    نزدیکتراز من به من  یدوست "   تیب 16

 نمره( 5/1)  دانش زبانی

  25/0غ                مضارع »رفتم« ، »رفت« است.                                                         صبن  17

 هسته و وابسته را در عبارت زیر مشخص کنید. 18

 عجب سخن ارزشمندی گفتی !
75/0 

 ای که در زیر آن خط کشیده شده است را بنویسید.هنقش واژه 19

 را شکست دادند. دشمنانسربازان وطن، 

 خرید. فروشندهمینا کتاب را از 

25/0 

25/0 

 نمره 10 جمع نمرات                             × موفق و پیروز باشید / خانم زارعی×                                                   

همیار 
https://hamyar.in/



                                       

  
  18/03/1401تاريخ امتحان:   ارسيفسؤاالت امتحان درس:پاسخ 

  خوارزمي بهشهردبيرستان   سال هشتم دورة اول متوسطه
  

  

 پاسخنامه رديف
  

1  

 رويد. هاي خوب، زيبا و دلپسند مي روح، اين همه گل ماند كه چگونه از خاك تيره سرد و بي زده و متعجب مي الف) عقل انسان، شگفت
  ب) هم از آه دل و هم از سوز چشم، دوات خشك شد و قلم با سوز و گداز در دفتر واژة، تشنه را نوشت.

رفت و در آستينش مقداري پول (نقره) داشت و عقيـده و اعتقـاد او دچـار     اند) كه مردي راهي را مي اند (حكايت كرده پ) نقل كرده
  بود.آسيب و تباهي 

  )دهنده گويم. (گوش كنندگان مي ت) به اندازة فهم و درك شنوندگان و گوش
  ث) حضرت علي (ع) فوراً (سريع)، شمشيرش را انداخت و در كشتن و جنگ كردن و نبرد با او، درنگ و تأخير كرد.

  ج) در انجام كارها، كوتاهي نكنيد. (بهانه نياوريد.)

2  
  امه: قلمب) خ  : دليري، شجاعت ف) حماسهال

  عقل، تباهي عقل بر اثر زيادي سن ت) خرف: كم  گير شدن  ن، آشكار شدن، همهپ) شيوع: فاش شد
  پور) ج (قيصر امين  3
  اسرارالتّوحيد: نوشتة محمدبن منور  4
  هراتي)سلمان  –: (فدايي مازندارني ب  5

6  
  ب) آراية جناس  (تناسب) رالف) مراعات نظي

  ت) تشبيه  پ) كنايه (مپيچ سر را) 
  آرايي (نغمه حروف) واج  7
  نه: رديفتش  8
  ماده باشيد.و آ براي صلح و دوستي، مهيا  9
  كسي كه كشور و وطن خود را دوست نداشته باشد مرده بودنش بهتر از زنده بودنش است. (عشق و دوستي وطن) آن  10
  كدان غم: اين دنياي خاكي، جهانخا  11
  لت به معني: بخت و اقبال و خوشبختي آمده است.دو  12

13  
داند كه بايد  دهد و پير مي داند و آن را به راحتي از دست مي حيف و افسوس كه جوان، قدر فرصت ها را نمي«دانشمندي گفته است: 

  ها و عمر استفاده كند ولي نيرو و انرژي جواني را ندارد و توانايي انجام هر كاري را ندارد. از فرصت
  ): حضرت رسول اكرم (ص)بهترين بشر (انسان  14
  عقل و انديشه و علم و دانش و فرهنگ و ادب است. تفكر،  15
  خداوند  16
  غلط  17

18  
  عجب: وابسته پيشين (صفت تعجبي)

  سخن: هسته
  ارزشمندي: وابسته پسين (صفت بياني)

  خريد. فروشندهمينا كتاب را از   را شكست دادند.  دشمنانسربازان وطن،   19
  متمم                                                                                    مفعول                           

  

همیار
https://hamyar.in/
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