
 
  

  

  

 فارسيدرس



    )ي اول متوسطه ي هشتم دوره پايه(مجموعه سؤاالت امتحاني         )1(آزمون )                                 6863: كد كتاب(        
  

  

  دقيقه 60 :مدت امتحان  صبح  10:00:ساعت شروع  فارسي:درس سال اول نيمسؤاالت امتحان 

  94دي : تاريخ امتحان  اول متوسطه ي دورهسال هشتم 

  ري -غير دولتي جهان تربيت  دبيرستان  94-95تحصيلي  سال
  

  نمره ســــؤاالترديف
  

8

  )واژه -68و  60، 53، 39،  30،  12ي ها  صفحه(                                             .معني بنويسيد براي كلمات زير هم  1
     :اسطرالب    :سفتن    :حالوت
  :چيرگي           :طنين    :راي تيره

3  

   )هواژ -72و  31،  23هاي   صفحه(             .هاي زير را بنويسيد مترادف واژه  2

  :پلشتي   :ذكاوت  :        بخرد   :طراوت

2  

   )واژه - 62ي    صفحه(                .بنويسيد ، با توجه به بيت زير،را در گذشته و امروز» دولت«ي   تفاوت معنايي واژه  3
  »ت كدام؟عزيزي دولتت چيست؟/  خار بر پشت زني زين سان گام«
  

5/0  

   )واژه -34ي    صفحه(                  .دزير را بنويسي هاي مفرد واژه  4

  :رادان     :همگان

5/0  

  )بخش اعالم و تاريخ ادبيات -52و  20،  13،  10ي ها  صفحه(                             آثار زير از چه كساني است؟هر يك از   5
  :بوستان     :مثيلالتّ جامع

  :به قول پرستو     :پريشان

1  

    )بخش اعالم و تاريخ ادبيات - 60ي    صفحه(           . نيدمتن زير را كامل ك  6
»شمحلّ به مناسبت كه جامي  حمنين عبدالرّنورالدي نظامي سرود خمسهرا به تقليد از . . . . . .  كرد، ص ميتخلّ...  ،تولد.«  

5/0  

  )هاي ادبي و زباني دانش - 40ي    صفحه(              .نيدجدول را كامل ك» .مرد توانگر، ثروتش را به نيازمندان بخشيد«ي  جمله ي  درباره  7
  

  فعل  ممتم  مفعول  نهاد
        

  
  

1  

8  هاي ادبي و زباني دانش -50ي    صفحه(              .ات اندرزي يا تعليمي را با ذكر مثال توضيح دهيدادبي( 
  

75/0 

   .هسته و صفت بياني را مشخص كنيد زيري  در جمله كاررفته به اسمي هاي يا گروه در گروه  9
  )هاي ادبي و زباني دانش - 73و  56ي ها    صفحه(

  ».كنم بيني مي پيشي درخشان  آيندهبراي اين نوجوان من «
  

5/0  

  . را بنويسيد و نام قالب شعري ها را رسم كنيد مشخّص كنيد، شكل قرارگيريِ آنرا  ابيات زير ي رديف و قافيه   10
 )هاي ادبي و زباني دانش -61و  10ي    ها صفحه(

  سخن گفتن اندر زبان آفريد/  به نام خدايي كه جان آفريد«
  »پذير كريم خطابخش پوزش/ ي دستگير خداوند بخشنده

 

75/0 



  )6863: كد كتاب(              )1(آزمون              )ي اول متوسطه ي هشتم دوره پايه(مجموعه سؤاالت امتحاني  
  

  دقيقه 60 :مدت امتحان  صبح  10:00:ساعت شروع  رسيفا:درس سال اول نيمسؤاالت امتحان 

  94دي : تاريخ امتحان  اول متوسطهي  دورهسال هشتم 

  ري -دبيرستان غير دولتي جهان تربيت   94-95تحصيلي  سال
  

  نمره ســــؤاالترديف
  

9 

       )هاي ادبي آرايه -21ي    صفحه(        .اركان تشبيه را در عبارت زير مشخص كنيد  11
  ».درخشيد يموهاي طاليي او همچون آبشار م«

  
  

1  

       )هاي ادبي آرايه -79و  78ي    ها صفحه(       .ي زير مشخص كنيد جناس را در نمونه  12
  »چه گويم؟  ،چه جويم و چون تو ناظري و حاضري تچون الهي «
  

5/0  

        )هاي ادبي آرايه -33و  21ي ها    صفحه(                ؟كار رفته است ي ادبي به ابيات زير چه آرايههر يك از در   13
  باد خنك از جانب خوارزم وزان است/  خيزيد و خز آريد كه هنگام خزان است) الف

  
  مثل لبخند باز خواهم شد/  غنچه هم گفت گرچه دلتنگم) ب
  

5/0  

       )مفهوم -13ي    صفحه(        ؟كندمياي اشارهبه چه نكته»ي خوب خداست جا خانه اين«ع اشاعر در مصر  14
  

75/0 

      )مفهوم -49ي    صفحه(          يعني چه؟» هر راست نشايد گفت  جز راست نبايد گفت،« عبارت  15
  

75/0 

    )مفهوم -75و  59 ، 52 ، 49 ، 31،  20ي    ها صفحه(                                        .ابيات و عبارات زير را به نثر روان برگردانيد  16
  فرستمت يان وفا ميجا به آش زين/  است طايري چو تو در خاكدان غمحيف ) الف

  
  كامكار؟ نغزهاي  چون برآيد اين همه گل/  ها حيران شود كز خاك تاريك نژند عقل) ب
  
  ل اندر اين بابكن نيك تأم/  ي خواب هر شب كه روي به جامه) ج
  
  اي خار همي برد به پشت پشته/  خاركش پيري با دلق درشت) د
  
  .شود ي دشمن روان مي برترين و استوارترين ستايش آن است كه بر زبان و خامه) هـ
  
  ».تو را بياموزم ،اكنون كه به ناداني خود معترف شدي  كردي، تو دعوي دانايي مي«: بهلول گفت) و
  

6  

  20 جمع نمره       موفق باشيد                                                                           
  



   )ي اول متوسطه ي هشتم دوره پايه(مجموعه سؤاالت امتحاني                      )2(آزمون )                        6863: كد كتاب(                                                                                
  

  

  دقيقه 60 :مدت امتحان  صبح  10:00:ساعت شروع  فارسي:درس سال اول نيمسؤاالت امتحان 

  14/10/94: تاريخ امتحان  اول متوسطه ي دورهسال هشتم 

  بيرجند -دبيرستان شهيد بهشتي   94-95تحصيلي  سال
  

  نمره ســــؤاالتفردي
  

10

   )واژه - 59و  58،  54، 31 ،10ي ها  صفحه(         .معني هر واژه را مقابل آن بنويسيد  1
  :      جوالهه    :تبار     :خاستگاه
  :    كنه    :        جيب    :       حصار

5/1  

    )ادبي و زباني هاي دانش ژه ،وا - 34ي    صفحه(                                               است؟ نشدهدرست ذكر  واژهمفرد كدام   2
  صيبتم: معاصي )4    شاعر: شعرا )3  دار: ديار )2  فتوا: فتاوي )1

5/0  

   )هاي ادبي و زباني و دانش واژه - 54ي    صفحهمشابه (                                     ؟نيستخانواده  هم» احترام«ي  كدام گزينه با واژه  3
  محترم )4    تحريم )3  مرحوم )2  محروم )1

5/0  

  )بخش اعالم و تاريخ ادبيات – 80و  72، 60،  52ي ها  صفحه(            .را مقابل آن بنويسيد هاي زير كتاب يك از ي هر نويسندهنام   4
  :مثيلالتّ جامع    :ي قشيريه رساله

  :ششم حس    :بهارستان

2  

   . مقام بود پدر او آشپز قائم .مقام صدر اعظمي نيز رسيدي قاجار است كه به  از مردان نامدار دوره. . . . .   5
 )بخش اعالم و تاريخ ادبيات -72ي    صفحه(

5/0  

  5/0  )ادبيات تاريخبخش اعالم و  - 29ي    صفحه(          ؟گرفتچه كسي عرايي را از الشّ صائب تبريزي لقب ملك  6
  )هاي ادبي و زباني دانش - 48ي    صفحه(               ؟كند ميها با بقيه فرق  كدام يك از تركيبنوع   7

  ردگاريايش پرون )2    مايه تناسب درون )1
  بختي راه نيك )4    محتواي اندرزي )3

5/0  

ـ  چنـد واژه » .اند كرده رفتار ميپيوسته به مردي و داد و عدل  مردم ايرانيان شكوهمند با ديگر«ي  در جمله  8 تق وجـود  ي مش
     )هاي ادبي و زباني دانش -31و  30ي ها    صفحه(                                             . بنويسيدها را  آن دارد؟

5/1  

  )هاي ادبي و زباني دانش -71و  49ي ها    صفحه(                      شده در كدام گزينه با بقيه فرق دارد؟ ي مشخّص دستوري واژه نقش  9
  را پدربا چشم ادب نگر ) 2    تو جويم سعادتزين گفته ) 1

  را انيس و مونس شد ماي  دل رميده )4    را سري او مپيچ  از گفته )3

5/0  

  )ادبي و زباني هاي دانش - 75ي    صفحه(              .را در مصراع زير بنويسيد» غم«و » تو«، »طاير«، »حيف«نقش دستوري كلمات   10
  »غمن در خاكدا توچو  طايرياست  حيف«

1  

   )هاي ادبي و زباني دانش - 56و  53ي ها    صفحه(                  .هستندي گروه اسمي  در عبارت زير هسته ...ي  ي واژگان گزينه همه  11
ـ ط دكل روزگار تسلّچيرگي ماشين و رايانه و به طور  اكنون عصر .كارايي ندارند امروزه آن ابزارهاي قديمي« اوري ستاوردهاي علمي و فنّ

  ».پود زندگي بشر استبر تارو
  زندگيـ كارايي ـ ط تسلّـ رايانه  )2  وپودتارـ روزگار ـ عصر ـ  ابزار )1

  پودـ تاروروزگار ـ عصر ـ بشر  )4  بشرـ دستاوردها ـ عصر ـ ابزار  )3

5/0  



  )6863: كد كتاب(                                )2(آزمون          )ي اول متوسطه ي هشتم دوره پايه(مجموعه سؤاالت امتحاني  
  

  دقيقه 60 :مدت امتحان  صبح  10:00:ساعت شروع  فارسي:درس سال اول نيمسؤاالت امتحان 

  14/10/94: خ امتحانتاري  اول متوسطهي  دورهسال هشتم 

  بيرجند -دبيرستان شهيد بهشتي   94-95تحصيلي  سال
  

  نمره ســــؤاالترديف
  

11 

 و» چه آن«رد؟ نقش دستوريچند مفعول دا ، چند جمله و»چه ناديدني است آن بينيآن/چشم دل باز كن كه جان بيني«بيت  12
       .مشخّص كنيد را در بيت » ناديدني«

 )هاي ادبي و زباني دانش - 40و  11ي    ها صفحه(
 

1  

13  نام دارد. . . . .،دهداتي كه راه بهتر زيستن را نشان ميادبي.    
 )ادبي و زباني هاي دانش - 50ي صفحه(

5/0  

  )ي ادبي آرايه - 78و  60ي ها    صفحه(                   .ي زير را مشخص كنيدها درستي و نادرستي عبارت  14
  .ي تشبيه است اي آرايهدار» رخش پندار همي راند ز دور«ي  جمله) الف
 .داراي جناس هستند»استعمال«و  »استعمار« ي دو كلمه)ب

5/0  

  )ادبي هاي آرايه - 75ي    صفحه(               .را بنويسيدزيرهاي بيت  آرايهدو آرايه از    15
  » فرستمت بنگر كه از كجا به كجا مي/ فرستمت  اي هدهد صبا به سبا مي«
 

1  

    )مفهوم -49ي    صفحه(            يعني چه؟»هر راست نشايد گفت،جز راست نبايد گفت«عبارت  16
 

5/0  

    )شعر حفظ -49و  42ي    ها صفحه(          .ها و عبارات مناسب كامل كنيد ابيات زير را با واژه  17
  . . . . . . شود ز تو / . . . .   . . . . . چون اين دو شوند از تو ) الف
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /؟چرا نهان است منگفتم كه روي خوبت از )ب

1  

    )مفهوم -41ي    صفحه(            به چه معناست؟»هبرفرَد عقَه َففسنَ فرَمن ع«حديث  18
   آگاهيداشتن خود )2  با ديگران رثّبرقراري ارتباط مؤ )1

  چيرگي بر احساسات)4   گيري توانايي تصميم)3

5/0  

ي يمعنا ارتباط »رانيكي به جاي ياران فرصت شمار يا/ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون«كدام گزينه با بيت   19
  )مفهوم -47ي    صفحه(                              دارد؟ تري بيش

  ت با دشمنان مدارابا دوستان مرو/  آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است) 1
  پس او را مدارا چنان كن كه دوست/  عدو را به فرصت توان كند پوست  )2
  اين روزگار معذورند اندر/  دوستان گر به دوستان نرسند )3
  زان كه از دور زمان فرصت زماني بيش نيست/يك زمان خواجو حضور دوستان فرصت شمار)4

5/0  

    )مفهوم -71و  60،  58 ، 22،  10ي    ها صفحه(      .ابيات و عبارت زير را به نثر روان امروزي بازگردانيد  20
  سفتن گوهر شكر عطايت/  من نيست ثنايت گفتن حد) الف

  
  ي ما را انيس و مونس شد دل رميده/ اي بدرخشيد و ماه مجلس شد ستاره )ب
  
  توان رفت جز بر پي مصطفي/  محال است سعدي كه راه صفا )ج
  
  تحسين كنند و او خجل از پاي زشت خويش/ طاووس را به نقش و نگاري كه هست، خلق ) د
  
  امير را خاطر به آن شد تا  در آن خانه چيست؟) ـه
 

5  

  20 موفق باشيد                                                                                  جمع نمره
  



    )ي اول متوسطه ي هشتم دوره پايه(مجموعه سؤاالت امتحاني   )3(آزمون             )                     6863: كد كتاب(           
  

  

  دقيقه 70 :مدت امتحان  صبح  10:00:ساعت شروع  فارسي:درس سال اول نيمسؤاالت امتحان 

  14/10/94: تاريخ امتحان  اول متوسطه ي دورهسال هشتم 

  خراسان جنوبي –) س(فرزانگان حضرت زينب  دبيرستان  94ـ  95تحصيلي  سال
  

  نمره ســــؤاالترديف
  

12

  )واژه -77و 59 ،  58، 52 ، 39 ، 18 ، 10 ، 9ي ها  صفحه(                      .بنويسيد است،  معني لغاتي را كه در عبارات زير مشخّص شده  1

  احساسات گوناگون مهار    .حدقهدو چشم سرخ و دو 

  .به وزارت رسيد اي جوالههوقتي     .كني دانايي مي دعويتو 

  .است) عج(با امام زمان  محاربه در حكم    ننظر تا دام جيبكنم از 

  امرش همه چيز و كس پرستار  ها روي تو زينت ده عنوان طلعتوي 

2  

  5/0     )واژه - 15ي    صفحه(       .لقب كدام پيامبر الهي است» خليل«بنويسيد  ،»گلستان كند آتشي بر خليل«با توجه به مصراع   2

  )تاريخ ادبياتبخش اعالم و  -60و  35ي ها  صفحه(                                         .دي آثار زير را بنويسي نام نويسنده  3

  :بهارستان) ب    :واريخالتّ امعج) الف

5/0  

  )هاي ادبي و زباني دانش -40ي    صفحه(               در عبارت زير چيست؟» تو«و » من«نقش دستوري كلمات   4

  ».پناهم ده ،دارم من روي به درگاه تو«

  

1  

    )هاي ادبي و زباني دانش -40ي    صفحه(              ؟ جمله تشكيل شده است عبارت زير از چند  5

  ».تا ته دشت، بروم تا سر كوه بدومخواهد،  تابم كه دلم مي و چنان بي«

  

25/0 

  .ديها را مشخّص كن ها و وابسته هسته وجود دارد؟ يچند گروه اسم ،».خورد يم شيهمه كس نان از عمل خو«در عبارت   6

 )هاي ادبي و زباني دانش - 56ي    صفحه( 

  

1  

    كند؟ ي مشهور اشاره مي به كدام جمله» .هر چند تو را در آن ضررهاست/ زنهار مگو سخن به جز راست «بيت   7

 )هاي ادبي و زباني و مفهوم دانش -50و  49ي ها    صفحه(
  

1  

   )هاي ادبي آرايه -31ي    صفحه(                كنايه از چيست؟» برافراختنان سر از همگن«  8

  

5/0  



  )6863: كد كتاب(                          )3(آزمون       )ي اول متوسطه ي هشتم دوره پايه(مجموعه سؤاالت امتحاني  
  

  دقيقه 70 :مدت امتحان  صبح  10:00:ساعت شروع  فارسي:درس سال اول نيمسؤاالت امتحان 

  14/10/94: تاريخ امتحان  اول متوسطه ي دورهسال هشتم 

  خراسان جنوبي –) س(دبيرستان فرزانگان حضرت زينب   94ـ  95تحصيلي  سال
  

  نمره ســــؤاالترديف
  

13 

       )حفظ شعر -49و  20ي    ها صفحه(      .ابيات زير را كامل كنيد و بنويسيد هر بيت از كدام شاعر است  9

  باب اندر اين. .  . . .كن نيك . . . . . . . . . . . . . . / هر شب كه روي به ) الف

  يي كاين تصاوير از كجا شد آشكار؟چون نجو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / ) ب

1  

   )حفظ شعر -10ي    صفحه(        .در آن باشد» تخت «و » بخت «، »تاج«بيتي از سعدي بنويسيد كه كلمات   10

  

5/0  

  )مفهوم -28تا  23ي ها    صفحه(               اوج داستان كجاست؟ نماد چيست؟ »جوانه «، »جوانه و سنگ«خواني  در روان  11

  

5/0  

  )مفهوم -78و  59 ، 32تا  30ي    صفحهمشابه (                                 . هر بيت ستون الف را به مفهوم آن در ستون ب متصل كنيد  12

  ب  الف

  خرسندي از خدا  »فرستمت با درد صبر كن كه دوا مي«: / مژده گفت ساقي بيا كه هاتف غيبم به

  پند اميدواري به بهبود  اند از كژي كاستي گريزنده/ به جانند و دل در پي راستي 

  پيرو حقيقت بودن  چه عزيزي كه نكردي با من/ كنم از جيب نظر تا دامن 
  

  

75/0 

  )مفهوم -77ي      صفحه(   كند؟ بر چه مفهومي داللت مي» .شاه به تنگنا افتاد تنباكو تحريم شد و  ها شكسته شد، قليان«عبارت   13
  

5/0  

، به چه ويژگي بارزي در است شده وزيركه اي  از قول جوالهه» .ايم كه ما اين بوديم ما ابتداي خويش فراموش نكرده«عبارت   14

       )مفهوم -58ي      صفحه(           كند؟ وزير اشاره مي
  

5/0  

       )مفهوم -51ي      صفحه(      چيست؟» .او را طلب كنيد كه مرا با او كار است«در عبارت » مرا با او كار است«مفهوم   15

  

5/0  



    )ي اول متوسطه ي هشتم دوره پايه(مجموعه سؤاالت امتحاني   )3(آزمون             )                     6863: كد كتاب(           
  

  

  دقيقه 70 :مدت امتحان  صبح  10:00:ساعت شروع  فارسي:درس سال اول نيمسؤاالت امتحان 

  14/10/94: تاريخ امتحان  اول متوسطه ي دورهسال هشتم 

  خراسان جنوبي –) س(فرزانگان حضرت زينب  دبيرستان  94ـ  95تحصيلي  سال
  

  نمره ســــؤاالترديف
  

14

  )هاي ادبي و زباني مفهوم و دانش -13و  12ي      ها صفحه(                                   .با توجه به ابيات زير به سؤاالت پاسخ دهيد  16

  هر ستاره پولكي از تاج او/ اه برق كوچكي از تاج او م«

  هايش از گليم و بورياست فرش/ رياست  ي او بي آري خانه: گفت

  اي خلوت نمازي ساده خواند گوشه/ شود يك لحظه ماند  جا مي اين: گفت

  »مثل نوري در دل آيينه است/ كينه است  مهربان و ساده و بي

  .رسد؟ توضيح دهيد و دوم، معنا و مفهوم مشتركي از خدا به ذهن مي آيا با خواندن ابيات اول) الف

  چيست؟» نمازي ساده«در بيت سوم منظور از ) ب

  نماد چيست؟» آينه«در بيت چهارم ) ج

2  

   )مفهوم -60و  58 ، 52،  49،  30 ، 20ي ها      صفحه(                                            . عبارات زير را كامل معنا كنيد  17

  ي خدمتش به جان باش آماده) الف

  حد من نيست ثنايت گفتن) ب

  .كشور ما همواره سرزمين سپند فرّ و فروغ و فرهيختگي بوده است) ج

  .دامنش بگرفت جنيد) د

  .انگشتري از انگشت بيرون كرد) هـ

  گريد بدين سان زارزار؟ ابر از هجر كه مي) و

3  

       )مفهوم -75و  68،  20، 10ي ها      صفحه(        .روان بنويسيد زير را به نثرابيات معني   18

  فرومانده از كنه ماهيتش/ جهان متفق بر الهيتش ) الف

  به ارادت بكشم درد كه درمان هم از اوست/ به حالوت بخورم زهر كه شاهد ساقي است ) ب

  فرستمت جا به آشيان وفا مي زين/ حيف است طايري چو تو در خاكدان غم ) ج

  هاي نغز كامكار؟ چون برآيد اين همه گل/ ها حيران شود كز خاك تاريك نژند  عقل) د

  

4  

  20 موفق باشيد                                                                                  جمع نمره

  



  )6863: كد كتاب(                             )4(آزمون            )ي اول متوسطه ي هشتم دوره پايه(مجموعه سؤاالت امتحاني  
  

  دقيقه 60 :مدت امتحان  صبح  10:00:ساعت شروع  فارسي:درس سال اول نيمسؤاالت امتحان 

  21/10/94: تاريخ امتحان  وسطهاول مت ي دورهسال هشتم 

  بم –ي حلّي  دبيرستان عالّمه  94ـ  95تحصيلي  سال
  

  نمره ســــؤاالترديف
  

15 

     )واژه -80،  68،  60،  52،  49،  16،  12،  10ي ها  صفحه(                              .شده را بنويسيد صهاي مشخّ معني واژه  1

  شود ز تو خداوند  خرسند )ب  به رخم بگشادي  دولتدر  )الف

  ر پي مصطفيتوان رفت جز ب/  است سعدي كه راه صفا  محال )د  اش خنده طنين  رعد و برق شب، )ج

  . مسلمانان نباشد بغضدر دل تو ) و  .گرگ ببرد گوسفند را را بگوي كه شخداوند )هـ

  . كرد مكثاي  ميرزا ابوالقاسم لحظه) ح    .گرداند معطّرآن كاغذ را ) ز

2  

      )واژه -59ي    صفحه(                           چيست؟» هاي نژند دل  ي اي نوازنده«در مصراع  »نوازنده«منظور از   2

  آزاردهنده) 4  مهربان) 3  زند كسي كه ساز مي )2  نوازشگر )1

5/0  

     )تاريخ ادبياتبخش اعالم و  -61ي    صفحه(         . اشخاص زير را در يك سطر معرّفي كنيدهر يك از   3

  نظامي گنجوي) الف

  الدين مولوي جالل  )ب

  سعدي) ج

5/1  

     )بخش اعالم و تاريخ ادبيات -72 تا 69 يها    صفحه(                                         ؟كيست »ي وزير آشپززاده«  4

  اميركبير )2  ين اسدآبادي الد سيد جمال )1

  مقام فراهاني قائم )4    ين بهزادالد كمال ) 3

5/0  

     )هاي ادبي و زباني دانش -69و  56ي ها  صفحه(                .ص كنيدهاي زير را مشخّ اسمي عبارت هاي هاي گروه هسته و وابسته  5

  ».شكست ها سكوت باغ را مي هياهوي كالغ«

  

1  

    )هاي ادبي و زباني دانش -40ي    صفحه(               .ي عبارات زير را بنويسيد شده صهاي مشخّ نقش دستوري واژه  6

  از اوست خرّم جهانبه جهان خرّم از آنم كه ) الف

  اي باخته شيخاركدر  عمر )ب

1  



    )ي اول متوسطه ي هشتم دوره پايه(مجموعه سؤاالت امتحاني   )4(آزمون                  )               6863: كد كتاب(        
  

  

  دقيقه 60 :مدت امتحان  صبح  10:00:ساعت شروع  فارسي:درس سال اول نيمسؤاالت امتحان 

  21/10/94: تاريخ امتحان  اول متوسطه ي دورهسال هشتم 

  بم – ي حلّي عالّمه دبيرستان  94ـ  95تحصيلي  سال
  

  نمره ســــؤاالترديف
  

16

  . ها را نيز مشخّص كنيد ي آن گروه در متن بيابيد و هسته سه. متن زير چند جمله دارد؟ نهادهاي هر كدام را مشخّص كنيد  7

اگر آب بـه او نرسـد، در ايـن    . خستگي راه، او را از پاي درآورده است اما ،آورد بيرون خاك از سر پيش ي هلحظ چند زيبا، ي هين جوانا«

  ».وجوي راهي هستم تا جوانه را از مرگ نجات بدهم من در جست. ميرد ن گرم و خشك از تشنگي ميسرزمي

 )زبانيادبي و هاي  دانش - 56و  40 ، 24ي ها  صفحه(  
  

  : ها تعداد جمله

  

  :نهادها

  

   : ها هاي آن اسمي و هسته  گروهسه 

  

5/3  

   )هاي ادبي آرايه -75ي    صفحه(                .خّص كنيدهاي ادبي بيت زير را با دليل مش دو مورد از آرايه  8

  »فرستمت بنگر كه از كجا به كجا مي/  فرستمت اي هدهد صبا به سبا مي«

  

1  

     )حفظ شعر -10ي    صفحه(                        . ابيات زير را كامل كنيد  9

  آفريد سخن گفتن اندر زبان / آفريد ...... به نام خدايي كه ) الف

  ...... گروهي بر آتش برد ز آب / گلستان كند آتشي بر خليل ) ب

  

1  

       )مفهوم -69ي    صفحه(           در عبارت زير چيست؟» يك نفس طي كردن«مفهوم كنايي   10

  ».كرد خانه را يك نفس طي مي ي آشپزخانه تا مكتب محمدتقي فاصله«

  

5/0  

       )مفهوم -10ي    صفحه(             كيد بر كدام صفات خداوند است؟بيت زير تأ  11

 » پذير كريم خطابخش پوزش/ ي دستگير  خداوند بخشنده«

  

1  



  )6863: كد كتاب(                             )4(آزمون            )ي اول متوسطه ي هشتم دوره پايه(مجموعه سؤاالت امتحاني  
  

  دقيقه 60 :مدت امتحان  صبح  10:00:ساعت شروع  فارسي:درس سال اول نيمسؤاالت امتحان 

  21/10/94: تاريخ امتحان  وسطهاول مت ي دورهسال هشتم 

  بم –ي حلّي  دبيرستان عالّمه  94ـ  95تحصيلي  سال
  

  نمره ســــؤاالترديف
  

17 

     )مفهوم -75ي    صفحه(          چيست؟» حيف است طايري چو در خاكدان غم«در مصراع » خاكدان غم«منظور از   12

  

5/0  

      )واژه -41ي    صفحه(                  با كدام گزينه ارتباط دارد؟» هبر فرَعد قَه فَفسنَ فرَن عم«حديث   13

  چيرگي بر هيجانات) 4  گيري تصميم) 3  خودشناسي) 2  ثرؤارتباط م )1

5/0  

  ؟كند ميكيد بر چه چيزي تأ» دلم آمد به ياد يكاجتماع دوستان / هاي غنچه را   سر به هم آورده ديدم برگ«بيت   14

 )مفهوم -29ي    صفحه( 
  ي خداوند در طبيعت جلوه) 2    ها فراواني گل )1

  مهرباني دوستان قديمياتّحاد و ) 4    جمعيت زياد) 3

5/0  

        .و نثر زير را به فارسي روان معنا و يا بازگرداني كنيد هاي نظم عبارت  15

 )مفهوم -67،  60،  52،  49 ، 18ي ها  صفحه(
  به كزو ماند سراي زرنگار/ ماند ز آدمي نام نيكو گر ب) الف

 

  گشته خموش خرف گفت كاي پير/ آمد آن شكرگزاريش به گوش ) ب

 

  آن روز ز عمر خويش مشمار/ اي كار  روزي كه در آن نكرده) ج

 

  .گونه آداب به جا بياوري فايده ندارد ها كه تو گفتي همه فرع است و اگر حرام را صد از اين بدان كه اين) د

 

  .شود ي انسان درك نمي ي آن بنگر كه چگونه عظمت خلقت او با چشم و انديشه هبه مورچه و كوچكي جثّ) هـ

  

5  

  20 موفق باشيد                                                                                  جمع نمره

  



    )ول متوسطهي ا ي هشتم دوره پايه(مجموعه سؤاالت امتحاني   )5(آزمون )                                   6863: كد كتاب(          
  

  

  دقيقه 45 :مدت امتحان  صبح  10:00:ساعت شروع  فارسي:درس سال اول نيمسؤاالت امتحان 

  20/10/94: تاريخ امتحان  اول متوسطه ي دورهسال هشتم 

  هشترود – نمونه دولتي پروفسور حسابي دبيرستان  94ـ  95تحصيلي  سال
  

  نمره ســــؤاالترديف
  

18

   )واژه -60و  58،  52،  49،  42يها  صفحه(          .بنويسيددر ابيات زير،شده را  صمعناي كلمات مشخّ 1
  اي به وزارت رسيده بود جوالههوقتي ) ب  ساختنچون تو گرفتار  يخسبه ) الف
  شود ز تو خداوند خرسند) د    كردي دانايي مي دعويتو ) ج
   است يانعخم ري ورنه حجابگفتا تو خود ) ه

5/1  

   )واژه - 68و 20ي ها  صفحه(                       .مفرد كلمات زير را بنويسيد 2
  : تصاوير    :تماثيل                                   :اشعار

75/0 

 )هاي ادبي واژه ، دانش -53و  51،  39ي ها  صفحه(                                             .بنويسيد  خانواده هم دوهاي زير  براي هر يك از كلمه 3
  : عقل  :مستمع                                    :هيجان

5/1  

   )بخش اعالم و تاريخ ادبيات -60و  58،  42ي ها  صفحه(                                   .نام خالق هر يك از آثار زير را بنويسيد  4
  :بهارستان) ج    :المهدي شوق) ب                                  :التّوحيد اسرار) الف

5/1  

  1    )تاريخ ادبياتبخش اعالم و  -20ي    صفحه(         . ي او توضيح دهيد قاآني كه بود؟ يك سطر درباره  5

      .را بيابيد» يكو«و » نشان«، »جان«دوم، » كه«، نقش دستوري »؟گفتم كه از كه پرسم، جانا نشان كويت«در مصراع   6
 )هاي ادبي و زباني دانش - 42ي    صفحه(

  

2  

     .شده را در عبارات زير، بنويسيد نقش دستوري كلمات مشخّص  7
 )هاي ادبي و زباني دانش - 69و  60،  49، 10ي ها  صفحه(

  خموش گشته خرفگفت كاي پير ) الف
  بپرهيز سحرگهان خواباز ) ب
  چيز و كس  ش همهامرپرستار ) ج
  .كرد نفس طي مي خانه را يك آشپزخانه تا مكتب ِي  فاصله) د

1  

   چند جمله است؟» گفتا كه در ره ما غم نيز شادمان است/تر ز شادمانيگفتم مرا غم تو خوش«بيت مصراع دوم   8
 )هاي ادبي و زباني دانش -42ي ها  صفحه(  

  .ندارد جمله) 4  جمله يك) 3  دو جمله) 2  سه جمله) 1

5/0  

    )هاي ادبي و زباني دانش - 73و56ي ها  صفحه(     .هسته و صفت بياني را مشخص كنيد»زخم خونينم اگر به نشود به باشد«در عبارت   9
  

5/0  

  گيرند؟ ها از آن بهره مي تر براي بيان داستاني جداگانه دارد و بيشكدام قالب شعري است كه هر بيت آن قافيه  10
 )هاي ادبي و زباني دانش - 61ي    صفحه(

  
  
  
  

5/0  



  )6863: كد كتاب(                           )5(آزمون            )ي اول متوسطه ي هشتم دوره پايه(ي مجموعه سؤاالت امتحان 
  

  دقيقه 45 :مدت امتحان  صبح  10:00:ساعت شروع  فارسي:درس سال اول نيمسؤاالت امتحان 

  20/10/94: تاريخ امتحان  اول متوسطه ي دورهسال هشتم 

  هشترود –نمونه دولتي پروفسور حسابي  دبيرستان  94ـ  95تحصيلي  سال
  

  نمره ســــؤاالترديف
  

19 

   .تركيب وصفي را مشخّص كنيد» ما را انيس و مونس شديدل رميده/اي بدرخشيد و ماه مجلس شد ستاره«در بيت  11
 )هاي ادبي و زباني دانش - 71ي    صفحه(

  

5/0  

     .ايد، بنويسيد هاي درسي خواندهكه تا كنون در كتابهاي ادبي رابراي هر يك از ابيات و عبارات زير، يكي از آرايه  12
 )هاي ادبي آرايه – 42و  20،  10ي ها  صفحه(

  گريد بدين سان زار زار؟ ابر از هجر كه مي) الف
  
  گروهي بر آتش برد ز آب نيل/ گلستان كند آتشي بر خليل ) ب
  
  .گفتا كه در ره ما، غم نيز شادمان است) ج
  

75/0 

   .اركان تشبيه را مشخّص كنيد» دلم آمد به ياددوستان يكاجتماع/راهاي غنچهسر به هم آورده ديدم برگ«در بيت  13
 )هاي ادبي آرايه - 29و  21ي ها  صفحه(

  

1  

  )مفهوم -10ي    صفحه(                 ، كنايه  از چيست؟»بزرگان نهاده بزرگي ز سر«در مصراع » از سر نهادن«  14
  

5/0  

      با كدام گزينه ارتباط معنايي بيشتري دارد؟» گر تو مخلوقي تو را با سرّ يزدان كار نيست«مصراع   15
 )مفهوم - 13و  12ي    ها صفحه(

  وجو از كار او كاري خطاست پرس) 2  كس از جاي او آگاه نيست هيچ) 1
  اشت در دل او دوستي جايي ند) 4  كس را در حضورش راه نيست هيچ) 3

5/0  

        .بنويسيد  معنا و مفهوم ابيات زير را در بازگرداني ابيات،  16

 )مفهوم - 68و  60،  42،  20،  11، 10ي ها    صفحه(
  ؟كار  ي هستي به اين همه صورت برد بر صفحه/ كيست آن صورتگر ماهر كه بي تقليد غير ) الف

  ت آن بينيچه ناديدني اس آن/ چشم دل باز كن كه جان بيني) ب

  فرومانده از كنه ماهيتش/ جهان متّفق بر الهيتش) ج

  اي عمر در خاركشي باخته/ اي عزّت از خواري نشناخته) د

  عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست/ به جهان خرّم از آنم كه جهان خرّم از اوست ) هـ

  فغان است؟ ياناله  آن كه سوخت، او را كي تگف/ گفتم كه سوخت جانم، از آتش نهانم ) و

6  

  20 موفق باشيد                                                                                  جمع نمره

  



    )ي اول متوسطه ي هشتم دوره پايه(مجموعه سؤاالت امتحاني        )6(آزمون )                                    6863: كد كتاب(       
  

  

  دقيقه 60 :مدت امتحان  صبح  10:00:ساعت شروع  فارسي:درس دومسال  نيمسؤاالت امتحان 

  27/2/95: تاريخ امتحان  اول متوسطه ي دورهسال هشتم 

  تهران – غير دولتي آالء دبيرستان  94ـ  95تحصيلي  سال
  

  نمره ســــؤاالترديف
  

20

    )واژه -93و  90 ، 60 ، 54ي    ها صفحه(                .بنويسيد در ابيات و عبارات زير شده را صهاي مشخّ معني واژه  1
  ي چون تو گرفتار نساختخسبه / نساخت  خوارشكر گويم كه مرا  )الف

  
  .بازگشت وار خجل  شد كه زر ببردند، واقفچون آن مرد  )ب
  
  دغلاز  منزّهشير حق را دان /  عمل اخالصاز علي آموز  )ج
  
  .و قانون و آدابي دارد حريمو  هنجارترين بخش اجتماع است و براي خود،  خانواده كوچك )د
 
  

2  

     )بخش اعالم و تاريخ ادبيات -125و  61،  60ي    ها صفحه(                             . هاي زير را مشخّص كنيد خالق هر يك از كتاب  2
  

   :بهارستان    : مثنوي معنوي                    :منظور ناظر و
  

75/0 

       .است نوشته. . . . سعدي به نثر  ...خود را به تقليد از كتاب . . . . . قاآني ، كتاب   3
 )بخش اعالم و تاريخ ادبيات -20ي    صفحه(

75/0 

    )هاي ادبي و زباني دانش -52 ي     صفحه(            . تركيب اضافي بيابيد چهاردر متن زير،   4
دل پاك باشد و نيت درست باشد و آن گفتن براي رضاي خدا باشد وگرنه سكوت و خاموشـي بهتـر و نيكـوتر     گفتن اول بايد  در سخن«

  ».مسلمانان نباشد و در ذكر حق باشي ي باشد و در آداب خواب اصل اين است كه در دل تو كينه
   

1  

     .هاي اسم را بيابيد و نوع هر يك را مشخص كنيد وابسته  ت زير،از جمال در هر يك  5
 )هاي ادبي و زباني دانش -84و  73،  56ي    ها صفحه(

  .به آسمان پرستاره بنگر) الف
  .مد استاين درياي بزرگ هميشه در جزرو) ب
  

1  

   )هاي ادبي و زباني دانش -40ي      صفحه(                .ي جمالت زير را بنويسيد شده صكلمات مشخّ نقش  6
   .گيريم درس مي گذشتهاز   ما) الف
  .ستطال وقت ) ب

5/0  

     )هاي ادبي و زباني دانش -15ي      صفحه(                 .را كامل كنيد زير جدول  7
  بن مضارع  بن ماضي  زمان  شخص اول فعل

        ايم گذشته
  زن    آينده  
    كشيد    ايم كشيده
  گير    آينده  

  

  

25/2 

كدام حرف بيش از همه تكـرار شـده اسـت و    » ي گل زيباست لختي بخند، خنده/ هاست  ي خوبي لبخند تو خالصه«در بيت   8
      )هاي ادبي آرايه -33ي      صفحه(                     اين تكرار حروف چه نام دارد؟

1  



  )6863: كد كتاب(                           )6(آزمون     )متوسطهي اول  ي هشتم دوره پايه(مجموعه سؤاالت امتحاني  
  

  دقيقه 60 :مدت امتحان  صبح  10:00:ساعت شروع  فارسي:درس سال اول نيمسؤاالت امتحان 

  27/2/95: تاريخ امتحان  اول متوسطه ي دورهسال هشتم 

  تهران –دبيرستان غير دولتي آالء   94ـ  95تحصيلي  سال
  

  نمره ــؤاالتســرديف
  

21 

      )حفظ شعر -49و  20ي ها      صفحه(                     شاعر اين ابيات كيست؟. ابيات زير را كامل كنيد  9
  قش و نگارناز كجا گردد پديدار اين همه ...... / داند كه در فصل  راستي را كس نمي) الف
  هرچند تو را در آن ضررهاست....... / جز  زنهار مگو سخن به) ب
  

1  

    )مفهوم -115و  114ي ها      صفحه(          آورد؟ اي را به ياد مي ي ظلم و ستم، چه نكته براي شعري درباره» كودكان سنگ«عنوان   10
  

75/0 

  )هاي ادبي و زباني دانشمفهوم و  -99ي      صفحه(                                             . زير را بخوانيد ابيات  11
  سر تشنه كه رديف سخنش آمده يك/ سخنور تشنه شد چنان از تَف دل كامِ «

  »ماند بر ياد حسين تا صف محشر تشنه/ برد عباسِ جوان، ره چو سوي آب فُرات 
  

  اين ابيات از كيست؟) الف
   . ها را رسم كنيد مشخّص و شكل قرارگيري آنها و رديف را در صورت وجود   قافيه) ب
  نامند؟ يابند چه مي كل ادامه ميرا كه ابيات آن به همين شقالب شعري ) ج
  .هر دو بيت را معنا و بازگرداني كنيد ) د
  

3  

  )مفهوم -125و  90، 83، 67، 49ي ها      صفحه(      .هاي زير را به فارسي روان بنويسيد معني اشعار و عبارت  12
  نگاربه كزو ماند سراي زر/ ند ز آدمي نام نيكو گر بما) الف

 
  نبود كم شُمار از اهريمن/ مهر به دل  آدمي را چو هفت) ب

  عزّت و خاندان و مال و وطن/ مهر ناموس و زندگاني و دين 
  
  ي او مپيچ سر را  از گفته/ با چشم ادب نگر پدر را ) ج
  
  برد او را كه نبود اهل نماز/ باد خشم و باد شهوت، باد آز ) د
  
  كنشفيع آخرت، خيرالبشر / به چشم مرحمت سويم نظر كن ) هـ
  

6  

  20 موفق باشيد                                                                                  جمع نمره
  



    )ي اول متوسطه ي هشتم دوره پايه(مجموعه سؤاالت امتحاني   )7(آزمون                            )6863: كد كتاب(          
  

  

  دقيقه 60 :دت امتحانم  صبح  10:00:ساعت شروع  فارسي:درس دومسال  نيمسؤاالت امتحان 

  22/2/95: تاريخ امتحان  اول متوسطه ي دورهسال هشتم 

  ميناب -استعدادهاي درخشان بحرالعلوم  دبيرستان  94ـ  95تحصيلي  سال
  

  نمره ســــؤاالترديف
  

22

    )واژه -119،  95،  69،  59،  58 ، 39،  32،  19ي ها      صفحه(                     .بنويسيددر عبارات زير، شده را  صهاي مشخّ معني واژه  1
  .كند جلوه مي نابگاه به زردي زر  )ب  .روا مداريد تعلّلدر انجام كارها  )الف

  
  .و هيجانات بر احساسات چيرگي )د    .آاليشپيراسته از هر  )ج
  
  .اي به وزارت رسيد جوالههوقتي  )و  .دارد زاياي  باطن ايراني دو سرچشمه )هـ
  
  .ها سكوت باغ را شكست ي كالغهياهو )ح  .درشت دلقخاركش پيري با  )ز
  

2  

   )واژه -33و  32 ، 30ي ها      صفحه(                 معنا شده است؟ نادرستكدام واژه   2
  آسيب بي: گزند) 4    لحظه: لَخت) 3  مقدس: سپند) 2  رهاورد: ارمغان) 1

25/0 

    )واژه - 10ي      صفحه(                      از مصدر چيست؟» پرستار«ي  واژه  3
  پرسمان  )4  پرست) 3  پرستيدن) 2  پرسش) 1

25/0 

   )تاريخ ادبيات -61ي      صفحه(                                  ؟نيستهاي فارسي  ترين مثنوي از مهم  كدام گزينه  4
  مثنوي مولوي) 4  گلستان سعدي) 3  بوستان سعدي) 2  ي فردوسي شاهنامه) 1

25/0 

    )تاريخ ادبيات -52ي      صفحه(               است؟» جامع التمثيل«كدام شخص از نويسندگان بزرگ قرن يازدهم هجري و صاحب   5
  رودي  حبله د محم )4  ظحاف) 3  نيما يوشيج ) 2  پروين اعتصامي) 1

25/0 

  كيست؟» بهارستان«و » االنس نفحات «، »هفت اورنگ« ي معروف ايراني در قرن نهم هجري و صاحب  شاعر و نويسنده  6
 )تاريخ ادبيات - و بخش اعالم 60ي      صفحه(

  جامي) 4  قا آني شيرازي) 3  سنايي  )2  مولوي) 1

25/0 

 )تاريخ ادبيات -58ي      صفحه(                         اثر كيست؟» اسرارالتّوحيد«  7
     اهللا  خواجه رشيدالدين فضل) 4  محمد بن منور) 3  سعدي ) 2  الملك خواجه نظام) 1

25/0 

 )تاريخ ادبيات - و بخش اعالم 13ي      صفحه(            ؟نيستپور  كدام گزينه از آثار قيصر امين  8
  هاي ناگهان آينه) 4    ي آزادي پرنده) 3  تنفّس صبح) 2  ي آفتاب در كوچه) 1

25/0 

   )هاي ادبي و زباني دانش -50ي      صفحه(              ادبيات اندرزي يا تعليمي چيست؟  9
  

75/0 

     ي يك متن علمي عربي به فارسي در كجاي جمله است؟ محلّ قرارگرفتن فعل در جمله، در ترجمه  10
 )هاي ادبي و زباني دانش -121ي      صفحه(

  

25/0 

    .هاي اسمي زير را بيابيد ي گروه هاي پيشين و پسين و نوع آن و هسته وابسته  11
 )هاي ادبي و زباني دانش - 116و  91،  84 ، 73 ، 56ي      ها صفحه(

  كدام گل؟) ج         اخالق يك مرد خوش) ب                     اين كتاب) الف
  زن شجاع) و                       كودك گريان) هـ                     فالن شهر) د

5/1  

  )هاي ادبي و زباني دانش -40ي      صفحه(          .مشخّص كنيد» .ي كودك را برداشت مادر، گهواره«ي  گزاره و اجزاي گزاره را در جمله نهاد ،  12
  

1  

  )هاي ادبي و زباني دانش -56 و 40ي     ها صفحه(                                                  .تفاوت اسم و فعل را بنويسيد  13
  

1  



  )6863: كد كتاب(                          )7(آزمون            )ي اول متوسطه ي هشتم دوره پايه(مجموعه سؤاالت امتحاني  
  

  دقيقه 60 :مدت امتحان  صبح  10:00:ساعت شروع  فارسي:درس دومسال  نيمسؤاالت امتحان 

  22/2/95: تاريخ امتحان  اول متوسطه ي دورهسال هشتم 

  ميناب -دبيرستان استعدادهاي درخشان بحرالعلوم   94ـ  95تحصيلي  سال
  

  نمره ســــؤاالترديف
  

23 

    )هاي ادبي و زباني دانش - 73ي      صفحه(             هايي هستند؟ به ترتيب چه نوع تركيب» كبوتر سفيد«و » ي زاغ ديده«  14
  ياضافي، اضاف) 4  وصفي، اضافي) 3  اضافي، وصفي) 2  وصفي، وصفي )1

25/0 

  .ناميم مي »تضاد«ي ادبي  ي متضاد در كالم را نيز آرايه حضور دو واژه ي ادبي بارز است؟ هاي زير، كدام آرايه در مصراع  15
 )هاي ادبي آرايه - 99و  60،  59 ، 10ي      صفحه( 

  يكي را به خاك اندر آرد ز تخت ) الف
  گشت از كلك فدايي چو دلش دود بلند) ب
  تاج عزّت به سرم بنهادي) ج
  كنم از جيب نظر تا دامن ) د

2  

  )هاي ادبي آرايه -78ي      صفحه(                 .انواع آن را نام ببريد و به اختصار شرح دهيد جناس چيست؟   16
  

1  

ه است كه امكان دارد از كالم حـذف  كدام دو ركن تشبيعالوه بر اين، مشخّص كنيد . بيابيدرا چهار ركن هر يك از دو تشبيه عبارت زير   17
     شود؟

 )آرايه هاي ادبي - 21ي      صفحه(
  » !تهي و نادان چون طبل، بلندآواز و ميان. تهي ي عطرِ عطّار است، خاموش و ميان دانا چون جعبه«
  

5/2  

  )حفظ شعر - 99ي      صفحه(              .بيت زير را كامل كنيد  18
  »تشنه. . . . . . . . . ن خسرو بود آ. . . . . .  / آن روز كه در از . . . . . . .  آه و « 

1  

     ي بيان، پيش از اين در كدام كتاب آمده است؟ ي چه چيزي است؟ اين نحوه درباره» تر از رگ گردن به من نزديك«مصراع   19
 )مفهوم - 15و  13ي ها      صفحه(

  

1  

  مذهبي اشاره كرده است؟ يها به كدام داستان» گروهي بر آتش برد ز آب نيل /گلستان كند آتشي بر خليل « بيتسعدي در    20
 )هاي ادبي و زباني دانشمفهوم و  -15ي      صفحه( 

  

1  

   )مفهوم -113و  112ي      ها صفحه(                ي زير چه معنايي دارد؟  ي قطعه شده بخش مشخّص  21
پناهي استي بيد فرشتهمحم	نزديك به ت/ خورشيد اش روشن است چونانچهره/  ي خود تنهاستاو در سايه/  دلادي سنگفنگ صي 

تا /  كنماكنون او را رها مي« :با خود بگويد/  بينديشد هتواند به شكارش ديگرگونادش ميصي/  قلبش سرخ و روشن است چنان سيب/ 
  ».... كنم شكارش مي/  سركشي كندو فردا چون /  ظ كندغلط تلفّبي/  گاه كه بتواند فلسطينش را آن

  

1  

  )مفهوم -99و 90ي      صفحه(           .زير را به فارسي روان بنويسيدمعني اشعار   22
  شير حق را دان منزّه از دغل/ از علي آموز اخالص عمل ) الف
  دوات خشك گرديد هم از دود دل و ديده، ) ب
  

2  

  20 جمع نمره                                                  موفق باشيد                                
  



    )ي اول متوسطه ي هشتم دوره پايه(مجموعه سؤاالت امتحاني   )8(آزمون )                                6863: كد كتاب(        
  

  

  دقيقه 60 :مدت امتحان  صبح  10:00:ساعت شروع  فارسي:درس دومسال  نيمسؤاالت امتحان 

  94خرداد : تاريخ امتحان  اول متوسطه ي دورهال هشتم س

  سيرجان – )ع(نمونه دولتي امام صادق  دبيرستان  93-94تحصيلي  سال
  

  نمره ســــؤاالترديف
  

24

     .شده را بنويسيد صهاي مشخّ معني واژهدر عبارات زير،  1
 )واژه -119و  103 ، 94 ، 90 ، 88 ، 81،  80 ، 60،  53، 49 ،30،  18،  10ي      ها صفحه(

  !آن بنگر ي هجثّبه مورچه و كوچكي ) ب  توان رفت جز بر پي مصطفي/ فا صاست سعدي راه  محال  )الف
  !اندر اين باب لمتأكن نيك ) د    .فروغ بوده است و سپندكشور ما سرزمين )ج
  .نبوديم مضيقهبه لحاظ كاغذ در اي كاش  )و    كاهليكرد او اندر غزايش  )هـ
  .روا مداريد لتعلّل داشته باشيد و تحم )ح    .در جامعه نقش مهمي داشته است اسطرالبروزگاري  )ز
  گفتن يتثناحد من نيست ) ي    .كنيد هستند از بركات آن استفاده مسروراگر ) ط
  .مؤدب پوپكوطن من آه اي ) ل    .از ميان برخاست و وحدت كلمه پديدار شد دوگانگي) ك
  .شهيد شدندعظيمي  خيل ،دورانآن در ) ن    .نهادي حرمتنام من خوش بو كردي و مرا ) م

5/3  

   .هستند. . . .نسبت به هم»وابستگي«و  »استقالل«ي دو كلمه 2
 )هاي ادبي و زباني دانشواژه و  -96ي      صفحه(

25/0 

     .را بنويسيدآمدهدستكلمات بهوكنيدرا اضافه»ي«و»ان«دو پسوند  ،»راننده«يبه واژه 3
 )هاي ادبي و زباني دانش -34ي      صفحه(

  

5/0  

   .است.. . .اثر معروفنيز»از آسمان سبز«.است. . . . از » آزادي ِي پرنده«شعر 4
 )تاريخ ادبيات -113و  112،  88ي      ها صفحه(

5/0  

   )هاي ادبي و زباني دانش -84و  73ي      صفحه(      .بنويسيد ها را ها را در عبارات زير پيدا كنيد و نوع آن وابسته 5
  چهلمين روز شهادت ) الف
  آن دو كتاب) ب

1  

    .ص كنيدها را مشخّ ها و نوع آن وابسته و ها هاي اسمي، هسته هاي زير گروه ر جملهد 6
 )هاي ادبي و زباني دانش - 116و  84 ، 91 ، 73،  56ي      ها صفحه(

  !ي را به اين فقير آبرومند بخشيديقيمت عجب لباس گران) الف
  
  .هر روز يك شعر زيبا بخوانيد) ب

  
  .به من آموخت مادر عزيزم لين درس زندگي رااو) ج
  

75/3 

  .نهاد و متمم را پيدا كنيد»بخشندها به جامعه مي معيارها را انسان«ي ملهدر ج 7
 )هاي ادبي و زباني دانش -40ي      صفحه(

  

5/0  

   .است. . .شعر كودكان سنگ از نوع ادبيات 8
 )هاي ادبي و زباني دانش - 116و  114تا  112ي ها      صفحه( 

25/0 



  )6863: كد كتاب(                                 )8(آزمون          )ي اول متوسطه ي هشتم دوره پايه(مجموعه سؤاالت امتحاني  
  

  دقيقه 60 :مدت امتحان  صبح  10:00:ساعت شروع  فارسي:درس سال دوم نيمسؤاالت امتحان 

  94خرداد : تاريخ امتحان  اول متوسطه ي دورهسال هشتم 

  سيرجان –) ع(دبيرستان نمونه دولتي امام صادق   94-93تحصيلي  سال
  

  نمره ســــؤاالترديف
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  .گويند مي. . . .  ،دهند زيستن و سعادت را نشان ميهايي كه بهتر  به سروده 9
 )هاي ادبي و زباني دانش - 50ي      صفحه( 

25/0 

     .به كار رفته است. . . ي  آرايه »گل زيباست ِي خنده ،لختي بخند«در عبارت  10
 )هاي ادبي آرايه - 33ي      صفحه(

  

5/0  

     .ٌبه را مشخص كنيد مشبه و مشبه ،»اش روشن است چونان خورشيد چهره«در عبارت  11
 )هاي ادبي آرايه - 112و  21ي      صفحه(

  

5/0  

  . . .  ».براي چيدن زيتون آماده باشيد .ادي سنگدلاز بيم دوزخ آسمان و نزديك به تفنگ صي«در عبارت  12
 )هاي ادبي و مفهوم آرايههاي ادبي ،  دانش -115و  112ي ها      صفحه(

   

  .تشبيهي بنويسيد ِي يك اضافه  )الف
  چيست؟ »ادي سنگدلصي«منظور از ) ب
  زيتون نماد چيست و نشان كدام كشور است؟) ج
  

2  

     كند؟ به چه چيزي اشاره مي» .غلط تلفّظ كند گاه كه بتواند فلسطينش را بي كنم تا آن اكنون او را رها مي«شاعر در مصرع  13
 )مفهوم - 113ي      صفحه(

  

5/0  

     شده چه كساني است؟ هاي مشخّص در عبارات زير منظور از قسمت 14
 )مفهوم ، واژه - 125و 90ي ها      صفحه(

   .كن خيرالبشرشفيع آخرت ) ب  ه از دغل را دان منزّ شير حق) الف
  

5/0  

      .زير را بنويسيد هاي مصراعمعني و مفهوم عبارات و  15
 )مفهوم -115و  111 ، 99،  90،  59، 42،  10ي ها      صفحه(

  .شود ي فلسطين پر فروغ و تابان مي رخساره) الف
  .دارد هاي سياهش را براي خود نگه مي هاش را در سراسر آسمان مي پراكند و لكّ ماه روشني) ب
  تشنهبر ي بحر بال بود در آن  غرقه )ج
  .زنممن تيغ از پي حق مي: گفت )د
  !اي نژنده ي دل ي نوازندها) هـ
  ، او را كي ناله يا فغان است؟سوخت كه   ت آنگف )و
  .جهان متفق بر الهيتش) ز

5/3  

  )مفهوم -99و  83،  75 ، 60ي ها      صفحه(                .ابيات زير را به شكل كامل معنا و بازگرداني كنيد 16
  تر به باور من مرده زان خوب/ و آن كه حب وطن نداشت به دل ) الف
  به خسي چون تو گرفتار نساخت/ مرا خوار نساخت شكر گويم كه   )ب
  تا صف محشر تشنه) ع(ماند بر ياد حسين / برد عباس جوان ره چو سوي آب فرات ) ج
 فرستمت ان وفا مييجا به آش زين/ ري چو تو در خاكدان غم يحيف است طا) د

2  
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  )واژه - 125و  119، 99، 95، 90، 88،  81،  75ي      ها صفحه(                              .هاي زير را معنا كنيد واژههر يك از   1
  :     فرط  :پوپك   :    خيل  : طاير
     :مرحمت  :      فتَ  :زايا  :خدو

2  

  )واژه -62ي      صفحه(                  .بنويسيد ،را در گذشته و امروز ي بيت زير شده ي مشخّص تفاوت معنايي واژه  2
  »ت كدام؟يچيست؟ عزيز دولتت/  پشت زني زين سان گامبر خار «
  

5/0  

  )هاي ادبي و زباني دانش -92ي      صفحه(                 .خانواده بنويسيد كلمات زير دو همهر يك از براي   3
   :مأمور    :عرفا

1  

  )امال -117ي      صفحه(              .را بنويسيد ها آن ي يافتههاي زير اضافه كنيد و شكل تغيير لي فعرا به ابتدا  »ب«پيشوند   4
  :افكنده بودند    :افروخته است

  

5/0  

    )تاريخ ادبيات - و بخش اعالم 125و  93،  88، 80ي ها      صفحه(                      .ي آثار زير را بنويسيد نام نويسنده  5
  :فرهاد و شيرين )الف
  :از آسمان سبز  )ب
  :ي قشيريه رساله )ج
  :االرواح روح) د

2  

    )هاي ادبي و زباني دانش -73ي      صفحه(          هاي زير اضافي و كدام يك وصفي است؟ كدام يك از تركيب  6
  :حفظ اشعار )الف
  :باد خشم) ب
  :كاغذ ذهن )ج
  :جهل مردم  )د

1  

   )هاي ادبي و زباني دانش -40ي        صفحه(   .ص كنيدها خط كشيده شده است، مشخّ آنعبارات زير، زيرِ در را كه  هايي بخشنقش   7
  .بياموزيدرا  هاي الزم مهارتهاي سفر  براي كم كردن دشواري  )الف

  
  .است تازهبگيري  آب ازهر وقت  را ماهي )ب
  

1  

    .ص كنيدر مشخّهاي زي هاي پسين و پيشين را در عبارت هسته و وابسته  8
 )هاي ادبي و زباني دانش - 116و  91، 84، 73، 56ي        ها صفحه(

  .در باغ هزار شقايق وحشي روييده است  )الف
  . ي ما را خواهند ساخت ورز ما، آينده همين دختران انديشه) ب

2  



  )6863: كد كتاب(                         )9(آزمون           )ي اول متوسطه ي هشتم دوره پايه(مجموعه سؤاالت امتحاني  
  

  دقيقه 70 :مدت امتحان  صبح  10:00:ساعت شروع  فارسي:درسسال دوم  نيمسؤاالت امتحان 
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         .ي جمالت زير را بنويسيد كنايه  9
 )ادبيهاي  آرايه - 120و  10ي ها        صفحه(

  .گزيم انگشت ندامت به دندان مي  )الف
   .يكي را به خاك اندر آرد ز تخت) ب

2  

ها  زير آن ».خواهند كرد تانبه زودي ، كودكان سنگ ، ويران«و » .جز سنگ نبود شانكه در دستان  انآن«در عبارات  كه هايي بخش  10
      به ترتيب چه نقشي دارند؟ است، ط كشيده شدهخ

 )هاي ادبي و زباني دانش - 114و  40 ي        ها صفحه( 

1  

     تكرار كدام حروف در هر يك از ابيات زير، بارزتر است؟  11
 )هاي ادبي آرايه - 99و  71ي        ها صفحه(

       كه سيراب كند در لب كوثر تشنه؟ آن/  لب كشته شود در لب شط از چه گناه تشنه  )الف
  
  ي ما را انيس و مونس شد      دل رميده/  مجلس شداي بدرخشيد و ماه  ستاره) ب

1  

     .ص كنيداركان تشبيه را در بيت زير مشخّ  12
 )هاي ادبي آرايه -112ي        صفحه(

»اي بيمناك النه دارد چونان پرنده د در آغوش پدر ،محم.«  

1  

    .معني ابيات و نثرهاي زير را بنويسيد  13
 )مفهوم - 125و  99،  93، 90،  10ي        ها صفحه( 

  تشنه سوخته در بر  تپيدي دلشان، مي/  آل نبي  ،ز آب برون كه فتد ماهيهمچو  )الف
  
  ه از دغلحق را دان  منزّ رشي/  از علي آموز اخالص عمل )ب
  
  خيرالبشر كن  شفيع آخرت،/  به چشم مرحمت سويم نظر كن )ج
  
  هيتشفرومانده از كنه ما/ جهان متّفق بر الهيتش  )د
  
  .آستين داشت و در عقيدتش خلل بوددرمي چند در  مردي )ه
  

5  
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