
 

 فارسی درس: دومنوبت  آزمـون نام دانش آموز: 

 هشتمپایه:  آقای حاتمی   نام دبیر:

 دقیقه ۵۰مان آزمون:   ز ۴/۳/۱۴۰۰ تـاریخ:  

 

 نمره ( ۴معنی واژگان)

 .بنویسید ادبی جمله یک عبارت یا کلمه باهر سپس و بنویسید را شده مشخص عبارات و کلمات معنی

 مله سازی :ج            دغل                        (۵                  جمله سازی :                  درحکم محاربه(۱

 مله سازی :ج             حالوت                  ( ۶                 جمله سازی :             خیل عظیم           (۲

 مله سازی :ج             غزا                        ( ۷                 جمله سازی :            تعلل                     (۳

 جمله سازی :       دولت )درمعنای قدیم(  (۸                 جمله سازی :                       ذکاوت       (۴

 

 مره (ن ۵/۵معنی ابیات و عبارات ) 

                                پایدار و نستوه ، استوار چون کوه ( ۹

 ای وطن ، ای تن مرا مسکن ( ۱0

 شیخ در پی او روان شد ( ۱۱

 در عقیدتش خلل بود ( ۱۲

 خامه با سوز رقم کرد به دفتر تشنه ( ۱۳

 می تپیدی دلشان ، سوخته در بر تشنه( ۱۴

  

 نمره ( ۳)  درک مطلب

 دو درس که بهلول به جنید آموخت ، چه بود ؟ ( ۲0

 ( چرا حضرت عباس )ع( یکی از اسوه های جوانمردی در واقعة کربال شمرده می شوند ؟ ۲۱

 چیست ؟ «   انقالب اسالمی ، تولدی دیگر   »   ( مقصود از عبارت    ۲۲

 حضرت علی )ع( اشاره شده است ؟  ) دو مورد ( ، به کدام صفات  ۱۹بیت سوال ( در ۲۳

 بنویسید . «  نام او نور و نشانش روشنی  »  ( درک و دریافت خود را از مصراع  ۲۴

 چیست ؟«  کودکان سنگ »  منظور از ( ۲۵

 

 نمره ( ۵/۵)  دانش زبانی و ادبی

 نمره( ۵/۲)هسته و وابسته ها را مشخص کنید و نوع هر یک را بنویسید .  و اسمی های گروه جمله زیر( در۲۶

 «   از زمین بیرون آمدند . پنج بازیکن بزرگ کدام»    

 

 ب( مثل چشمه مثل رود :        الف( روح االرواح :        نمره(۱)( نام پدید آورنده ی هر اثر را بنویسید . ۲۷

 « لبش سرخ و روشن است ، چونان سیب  ق»      نمره(۱)( ارکان تشبیه را در عبارت زیر مشخص کنید .۲۸

 «   برآورد و شتافت   شمشیریبر پهلوانی دست یافت  /  زود   غزادر »    نمره(۱). کنید مشخص گروه اسمی و هسته و وابسته را( ۲۹

 

 نمره (۲حفظ شعر ) 

 است؟ فغان یا ناله، کی را، او سوخت، که آن :گفت  / .................. آتش از ................ سوخت که گفتم(۳0

 .است جان تو خانه غم دارش نگاه گفتا/  .............................................. بپذیر فیض ز گفتم(۳۱

 ................................................................. /  ست؟ا نهان چرا من از خوبت روی که گفتم(۳۲

 

 حاتمی -سربلند و سربه زیر باشید 

 

 

 بشر ماورای جاللش نیافت ( ۱۵

 مرده زان خوب تر به باور من    /( و آن که حبّ وطن نداشت به دل ۱۶

 رهی بنما که جا گیرم به کویت    /( نگاهی کن که رو آرم به سویت    ۱۷

 حیف است طایری چو تو در خاکدان غم( ۱۸

 از علی آموز اخالص عمل             شیر حق را دان منزّه از دغل( ۱۹

 


