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 دقیقِ  70آهَزش ٍ پرٍرش ضْرستاى بٌاب                           هذت اهتحاى:                              2فارسی  :سَاالت

 ساػت ضرٍع:                                آزهَى پایاى ترم ًَبت: دٍم تن                                          طپایِ: ّ

 2تؼذاد صفحات:                                    ِ: پرٍیي اػتصاهیدرسدٍرُ  اٍل                                            
 بارم 1صفحه                                                    سواالت ردیف

 اشعار و عبارت زیر را به نثر روان برگردانیذ.  الف

 ضکر گَین کِ هرا خَار ًساخت / بِ خسی چَى تَ گرفتار ًساخت  -1

 خطک گردیذ ّن از دٍر دل ٍ دیذُ، دٍات/ خاهِ با سَز رقن کرد بِ دفتر تطٌِ  -2

  « تَیی ضیخ بغذاد کِ هردم را ارضاد هی کٌی؟«بْلَل فرهَد:  -3

3 

  لغات مشخص شذه را بنویسیذ. معنی  ب

 ضذ کِ زر ببردًذ.  ٍاقفچَى آى هرد  -1

 است.  هحالرٍزّا کِ سپری ضذًذ، باز آهذًطاى  -2

 ، فرّ ٍ فرٍؽ ٍ راًگی است. سپٌذایراى ها ّوَارُ سرزهیي  -3

 / برد اٍ را کِ ًبَد اّل ًواز   آزباد خطن ٍ باد ضَْت، باد  -4

 کٌین  تؼلّلاگر در اًجام ٍظایف خَد  -5

 آخرت، خیر الطرکي  ضفیغ -6

5/1 

 گسینه درست را انتخاب کنیذ.  پ

 اخت آری، تَیی کِ آیٌذُ ی هیْوي اسالهی را درخطاى خَاّی س -1

      الف( ًَجَاى ضاداب       ب( پرٍردگار هْرباى         ج( خسرٍ بی لطکر  د( گلستاى سؼذی 

5/0 

 ػبارت زیر چٌذ جولِ است؟  2

 آری، تَیی کِ آیٌذُ ی هیْي اسالهی را درخطاى خَاّی ساخت 

           ِالف( یک جول                 ِب( دٍ جول  )سِ جولِ                  ج  ِد( چْار جول 

5/0 

 ٍجِ ضبِ در جولِ ی زیر کذام ٍاشُ هی باضذ؟  3

 جَاًاى هیْي اسالهی ّواًٌذ قلل استَار ٍ پایذارًذ.

               الف( جَاًاى                  ب( سرزهیي                        ج( قلل  د( استَار ٍ پایذار 

5/0 
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 هسٌذ ٍ .................(  -ًقص دستَری ٍاشُ ّای هطخص ضذُ را بٌَیسیذ. )ًْاد 4

 دٍخت  سٌجاقکرا بِ  ًگراًصًگاُ  جَاًِ

75/0 

 در ػبارات زیر ّستِ ٍ ًَع ٍابستِ ّا را هطخص کٌیذ ٍ بٌَیسیذ.  5

                  الف( آى صَرت گرهاّر                     ب( چٌذ اثر ادبی  ج( ّر دٍ گل زیبا 

5/1 

 هیْي ها لحظِ ّای تلخ ٍ ضیریي بسیاری را بِ چطن دیذُ است چِ آرایِ ادبی ٍجَد دارد؟ »در ػبارت  6

    الف( تطخیص ٍ جٌاس      ب( تطخیص ٍ تضاد       ج( تطبیِ ٍ تضاد د( تطبیِ ٍ تطخیص 

 

 چیست؟ « ًِ ّر چِ بِ قاهت هْتر، بِ قیوت بْتر»ًَع جٌاس در جولِ  7

             الف( جٌاس تام یا ّوساى                 ب( جٌاس ًا ّوساى  ج( جٌاس افسایطی 

25/0 

 کامل کنیذ.  ت

 الف( بِ خاک اًذر آٍردى کٌایِ از ......................... هی باضذ. 

 ف یا صادا رد ػبارت یا بیت ........................... گفتِ هی ضَد. ب( بِ تکرار یک حر

 ج( هٌظَر از صَرت گرهاّر .................... ٍ صفحِ ی ّستی ......................... است. 

 بِ هؼٌای ...................... است. « بِ رخن بگطادیدلت در »در هصراع « دٍلت»د( 

 

« ب»وصل کنیذ. )یک مورد در ستون « ب»الف( را به اثر در ستون »یا شاعر در ستون نام نویسنذه  8

 اضافی است.(

 «ب»  «الف»

 قیصر اهیي پَر

 سلواى ّراتی

 هَلَی

 هثٌَی هؼٌَی 

 بِ سَی ساخل

 بِ قَل پرستَ

 از آسواى سبس
 

 

 حفظ شعر:  9

 ................................................................................     حکین سخي در زباى آفریي 

 ..............گلستاى کٌذ آتطی ..................................................      گرٍّی بر آتص بَرَد ..................................

 گَ سخي بِ جس راست                              ّر چٌذ تَ را ...........................................................زًْار ه

25/1 

 12 جوغ ًورات                           طراح سَال:  ٍفائی                             هَفق ٍ سربلٌذ باضیذ               
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  10/03/1401تاريخ امتحان:   فارسيسؤاالت امتحان درس:پاسخ 

  پروين اعتصامي بنابدبيرستان   سال هشتم دورة اول متوسطه
  

  

 پاسخنامه رديف
  

  الف

  ارزش و ذليل نكرد و به آدم ناچيزي مثل تو محتاج نكرد. كنم كه مرا بي ) خدا را شكر مي1

  مة تشنه را نوشت.) جوهر نوشتن از شدت اندوه دل خشك شد و قلم با نارحتي و اندوه بر روي دفتر كل2

  »، تو هستي؟كند كه مردم را راهنمايي مي پيرمرد بغداد«) بهلول به او گفت: 3

  ب

  ) ناشدني، غيرممكن2  آگاه، مطلع ) 1

  ) طمع، حرص4  س، ارجمند ) مقد3

  ) شفاعت كننده، خواهشگر6  آوردن، كوتاهي كردن ) بهانه 5

  پ

  الف) نوجوان شاداب) 1

  ) ج) سه جمله2

  ) د) استوار و پايدار3

  جوانه: نهاد                 نگرانش: صفت                     سنجاقك: متمم  4

5  

  هسته)   ماهر (صفت بياني)آن (وابسته پيشين: صفت اشاره) صورتگر (

  ) اثر (هسته)  ادبي (صفت بياني)چند (صفت پرسشي

  صفت بياني)هر (صفت مبهم)  دو (صفت شمارشي)  گل (هسته)  زيبا (

  ب) تشخيص و تضاد  6

  ب) جناس ناهمسان  7

  ت

  الف) به زمين زدن

  آرايي ب) واج

  جهان –ج) خداوند 

  د) خوشبختي و اقبال

8  

  پور: به قول پرستو صر امينقي

  سلمان هراتي: از آسمان سبز

  مولوي: مثنوي معنوي

9  

  آفرين حكيم سخن در زبان          آفرينبه نام خداوند جان 

  گروهي بر آتش برد ز آب نيل  گلستان كند آتشي به خليل

       را در آن، ضررهاست هر چند تو  زنهار مگو سخن به جز راست 
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