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فارسی ـ پایة هشتم نامونامخانوادگیدانشآموز:

نامدبیر: کالس:

آزمون شمارة

نوبتدوم)خردادماه(زمان:90دقیقه نامسا ناتسا 1
منتخب

نماه اؤنالتردیف

1
2
3
4
5
6
7
8

الف( شناخت و معنی واژه 
معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.

)ستایش - صفحۀ 10( فاو تسنده نز ننه تسهیمش 
)درس 3 - صفحۀ 30(   نیانا، در درنزنسی تسریخ خویش، بزرگ تاین نشور جهسا بوده نات. 
)درس 7 - صفحۀ 58( وقمی جوالهه نی به وزنرت رایده بود. 
)درس 8 - صفحۀ 59( ننم نز جیب نظا تس دنتن 
)درس 10 - صفحۀ 80( تان بزرگ دنشمی و حاتت نهسدی. 
)درس 11 - صفحۀ 83( نی وطن، نی دل تان تأون 
)درس 12 - صفحۀ 90( شیا حق رن دنا تنّزه نز دغل 
)نیایش - صفحۀ 125( به چشم تاحمت اویم نظا نن 

0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25

9
10
11
12
13
14
15

16
17

ب( بیان معنی شعر و نثر
عبارت ها و بیت های زیر را به فارسی روان بنویسید.

)درس 7 - صفحۀ 51( شیخ در پی نو رونا شد. 
)درس 1 - صفحۀ 16( خدنوندش رن بگوی نه گاگ بباد. 
)درس 4 - صفحۀ 38( بدوا چیاگی با نحسساست زندگی پاتشّقت نات. 
)درس 9 - صفحۀ 68( عسشقم با همه عسلم نه همه عسلم نز نوات 
)درس 12 - صفحۀ 93( در عقیدتش خلل بود. 
)درس 16 - صفحۀ 113( صّیسدش تی تونند به شکسرش دیگاگونه بیندیشد. 

)ستایش - صفحۀ 10( تحسل نات اعدی نه رنه صفس / تونا رفت جز با پی تصطفی 

)درس 14 - صفحۀ 99( شد چنسا نز تف دل، نسم اخنور، تشنه / نه ردیف اخنش آتده یک اا، تشنه 
)درس 9 - صفحۀ 71( امسره نی بدرخشید و تسه تجلس شد / دل رتیدۀ تس رن ننیس و تونس شد 

0/5
0/5
0/5
0/5
0/5

0/75

0/75
1
1

18

ج( درک متن
به پرسش های زیر پاسخ مناسب دهید.

)ستایش - صفحۀ 10( 0/5تفهوم نلی بیت »یکی رن به اا، بانهد تسج بخت / یکی رن به خسک نندر آرد ز تخت« رن بنویسید. 

)درس 10 - صفحۀ 75(19 تنظور نز »طسیا« و »خسندنا« در بیت زیا چیست؟ 

»حیف نات طسیای چو تو، در خسندنا غم / زین جس به آشیسا وفس تی فااممت«
0/5 

)درس 3 - صفحۀ 32(20 1تفهوم عبسرت »تویی نه در نین روزگسر، چشم و چانغ نیاننی و بهسرآفاین بسغ نیاننی« رن بنویسید. 

)درس 12 - صفحۀ 90(21 بس توجه به بیت هسی زیا، به پااش هس پساخ دهید. 

»شیا حّقم، نیسمم شیا هون / فعل تن با دین تن بسشد گون
بسد خشم و بسد شهوت، بسد آز / باد نو رن نه نبود نهل نمسز

چوا درآتد در تیسا، غیا خدن / تیغ رن دیدم نهسا نادا ازن«

نلف( تنظور نز »شیا حق« و »شیا هون« در بیت نول چیست؟

ب( تفهوم تصانع دوم بیت نول رن بنویسید. 

ج( چه نسسنی درگیا خشم و شهوت و طمع تی شوند؟

د( نتسم علی )ع( چه زتسنی شمشیا خود رن ننسر گذنشت؟

2



83

آزمون شمارةآزمون شماره

نوبت دوم )خرداد ماه(    زمان: 90 دقیقه نامسا ناتسا
فارسی ـ پایة هشتم نامونامخانوادگیدانشآموز:

نامدبیر: کالس: 1
منتخب

نماه اؤنالتردیف

)درس 6 - صفحۀ 49(22 تفهوم قسمت تشخص شده رن بنویسید. 
»بس چشم ندب نگا پدر رن / نز گفمة نو تپیچ اا رن«

0/25

23

24
25
26
27

د( خودارزیابی 
به پرسش های زیر پاسخ مناسب دهید.

)درس 7 - صفحۀ 55( اه درای نه بهلول به جنید آتوخت، چه بود؟ 
)درس 6 - صفحۀ 49( بانی پُا بسرنادا روزهسی زندگی چه بسید ناد؟ 
)درس 9 - صفحۀ 73( ویژگی هسی تشماک »نتیانبیا« و »قسئم تقسم فانهسنی« چه بود؟ )دو تورد( 
)درس 8 - صفحۀ 61( نز نظا پیا خسرنش، عّزت و آزندگی چه بود؟ 
)درس 13 - صفحۀ 97( دو ویژگی ننقالب ناالتی رن بیسا ننید. 

0/75
0/5
0/5
0/5
0/5

28

ه ( دانش زبانی و ادبی
به پرسش های زیر پاسخ مناسب دهید.

)درس های 10 و 13 - صفحه های 78 و 97( در ها یک نز عبسرت هسی زیا، یک آرنیة ندبی تشخص ننید. 

نلف( ها نس نیانا رن به درامی بشنساد، دل بدنا خونهد بسخت. ) ............................ (

ب( چند تسه نز عید نوروز تی گذشت و تسهی قاتز هنوز در تنگ نوچکش، نفس تی نشید. ) ............................ (

0/5

)درس های 7، 9، 11 و 12 - صفحه های 56، 73، 84 و 91(29 هسمه و ونبسمه هسی گاوه تممم رن در عبسرت زیا تشّخص ننید. 

»تن نین تطلب رن نز همسا نمسب قدیمی خونندم.«
1

)درس 2 - صفحۀ 21(30 نرنسا تشبیه رن در عبسرت زیا تشّخص ننید. 

»بلم،  آرنم چوا قویی ابکبسر / به ناتی با اا نسروا همی رفت«
1

)درس های 8 و 9 - صفحه های 139 و 140(31 جدول زیا رن نستل ننید. 

پدیدآورنده نسم نثا

............................پیسم آور تحبت

جستی............................

0/5

32

و( حفظ شعر
بیت های زیر را کامل کنید.

)درس 14 - صفحۀ 99( 0/5آه و نفسوس نز آا روز نه در دشت بال /  ...................................................................................... 

)درس 14 - صفحۀ 99(33 0/5..................................................................................... / تسند با یسد حسین تس صف تحشا تشنه 

)نیایش - صفحۀ 125(34 0/5نگسهی نن نه رو آرم به اویت / ....................................................................................... 

)نیایش - صفحۀ 125(35 0/5..................................................................................... / نه نز غفلت نمسند در اام خونب 

20»توفق بسشید«
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فارسی ـ پایة هشتم نامونامخانوادگیدانشآموز: آزمون شمارة

نوبتدوم)خردادماه(زمان:90دقیقه نامسا نصفهسا 2
منتخب

نماه اؤنالتردیف

1

الف( شناخت و معنی واژه
معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.

)ستایش - صفحۀ 10(  0/25جهسا تّمفق با نلهیمش 

)درس 6 - صفحۀ 49(2 0/25خااند شود ز تو خدنوند 
)درس 2 - صفحۀ 18(3 0/25به تورچه و نوچکی جّثة آا بنگا. 
)درس 10 - صفحۀ 77(4 0/25تنبسنو تحایم شد. 
)درس 3 - صفحۀ 31(5 0/25تو نز تبسر نیاننیسا نژنده و آزنده هسمی. 
)درس 11 - صفحۀ 83(6 0/25و آا نه حّب وطن ندنشت به دل 
)درس 1 - صفحۀ 13(7 0/25فاش هسیش نز گلیم و بوریسات 
)درس 14 - صفحۀ 99(8 0/25خسته بس اوز، رقم ناد به دفما تشنه 
)درس 16 - صفحۀ 115(9 0/25بانی چیدا زیموا تهّیس بسشید! 

10

ب( بیان معنی شعر و نثر
عبارت ها و بیت های زیر را به فارسی روان بنویسید.

)درس 3 - صفحۀ 32( 0/5تویی نه با فّا و فاوغ نیانا خونهی نفزود. 
)درس 3 - صفحۀ 35(11 0/5به پسس حقی نه باگادا نو دنرد. 
)درس 8 - صفحۀ 59(12 0/5پشمه نی خسر همی باد به پشت 
)درس 3 - صفحۀ 31(13 0/5امسیشی نات پیانامه نز ها آالیش. 
)درس 13 - صفحۀ 93(14 0/25به نا شسءنهلل چه حسجت نات؟ 
)درس 7 - صفحۀ 58(15 0/5روزی نسگسه نز پس وزیا بدنا خسنه در شد. 
)درس 17 - صفحۀ 125(16 0/5به ذنا خود، بلندآونزه نم نن 
)درس 13 - صفحۀ 93(17 0/5در رنه طّانری به وی بسزخورد و آا زر به حیلت بباد. 
)درس 8 - صفحۀ 59(18 1ننم نز جیب نظا تس دنتن / چه عزیزی نه نکادی بس تن 
)درس 12 - صفحۀ 90(19 1گشت حیانا آا تبسرز زین عمل / وز نمودا عفو و رحم بی تحل 

20

ج( درک متن
به پرسش های زیر پاسخ مناسب دهید.

)درس 1 – صفحۀ 10( تصانع »گاوهی با آتش باد ز آب نیل« به تسجانی ندنم پیستبا نشسره دنرد؟ 

4( حضات توای 3( حضات عیسی  2( حضات نبانهیم  1( حضات نوح 

0/25

)درس 2 - صفحۀ 20(21 در بیت زیا تنظور نز »صورتگا« و »صورت« چیست؟ 
نین همه صورت بََاد با صفحة هسمی به نسر؟« »نیست آا صورتگا تسها نه بی تقلیِد غیا 

0/5

)درس 6 - صفحۀ 49(22 در بیت »بس چشم ندب نگا پدر رن / نز گفمة نو تپیچ اا رن« تعنسی عبسرت تشخص شده، چیست؟ 

4( فکا نکن 3( توجه نکن  2( نسفاتسنی نکن  1( اات رن تکسا نده 

0/25

)درس 12 - صفحۀ 90(23 تفهوم نّلی بیت زیا رن بنویسید. 
»بسد خشم و بسد شهوت، بسد آز / باد نو رن نه نبود نهل نمسز«

0/5

نسم دبیا: نالس: 
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آزمون شمارةآزمون شماره

نوبت دوم )خرداد ماه(    زمان: 90 دقیقه نامسا نصفهسا
فارسی ـ پایة هشتم نامونامخانوادگیدانشآموز:

2
منتخب

نسم دبیا: نالس: 

نماه اؤنالتردیف

)درس 8 - صفحۀ 60(24 0/5در بیت »دند بس نین همه نفمسدگی نم / عّز آزندی و آزندگی نم« تنظور نز نفمسدگی چیست؟ 

)درس 14 - صفحۀ 99(25 بس توجه به بیت هسی زیا، به پااش هس پساخ دهید. 
بود آا خساو بی لشکا و یسور تشنه  »آه و نفسوس نز آا روز نه در دشت بال 
تشنه با  آا  در  بود  بال  بحا  غاقة  بس لب خشک و دل اوخمه و دیدۀ تا 

تی تپیدی دلشسا، اوخمه در با تشنه   همچو تسهی نه ُفمد ز آب باوا، آل نبی 
نسل حیدر همه نز ننبا و نصغا تشنه« آل نحمد همه عطشسا ز بزرگ و نوچک 

نلف( در بیت نول، »خساو بی لشکا و یسور« به چه نسی نشسره دنرد؟
ب( چه تفسوتی تیسا نلمة »با« در بیت دوم و »با« در بیت اوم وجود دنرد؟

ج( تنظور نز نحمد در بیت چهسرم چه نسی نات؟

1

26

د( خودارزیابی
به پرسش های زیر پاسخ مناسب دهید.

)درس 9 - صفحۀ 73( 0/75خدتست نتیانبیا به نیانا چه بوده نات؟ 

)درس 4 - صفحۀ 39(27 0/75چان زندگی به یک افا تشبیه شده نات؟ 

)درس 7 - صفحۀ 55(28 0/5در زندگی نتاوزی چه آایب هسیی ننسسا رن تهدید تی نند؟ )دو تورد( 

)درس 12 - صفحۀ 90(29 در بیت زیا، به ندنم صفست حضات علی )ع( نشسره شده نات؟ 

»نز علی آتوز نخالص عمل / شیا حق رن دنا تنّزه نز دغل«
0/5

)درس 14 - صفحۀ 100(30 1/5چگونه تی تونا یسد شهدنی نابال رن زنده نگه دنشت؟ 

31

ه ( دانش زبانی و ادبی
به پرسش های زیر پاسخ مناسب دهید.

)درس 4 - صفحۀ 40( نقش داموری ونژه هسی تشخص شده رن بنویسید. )نهسد، تفعول، تممم، تسند، فعل( 
ب( نتیا رن خبا دندند. نلف( تی بسش به عما خود احاخیز  

1

در بیت زیا، حاف .......... تکانر شده نات و نین تکانر، نالم رن دلنشین تا ناده نات. به نین آرنیة ندبی، .........گفمه تی شود.32
»شب نات و شسهد و شمع و شانب و شیاینی / خجسمه بسد چنین شب نه دوامسا بینی«

  )درس 3 - صفحۀ 33(

0/5

)درس های 7، 9، 11 و 12 - صفحه های 56، 73، 84 و 91(33 هسمه و نوع ونبسمه هسی گاوه نامی رن در عبسرت هسی زیا، تشّخص ننید.  
ب( یک نتمحسا اخت نلف( عجب خسطاۀ جّذنبی  

1/5

34

و( حفظ شعر 
بیت های زیر را کامل کنید.

)درس 2 - صفحۀ 20( 0/5رنامی رن، نس نمی دنند نه در فصل بهسر / .......................................................................................... 

)درس 2 - صفحۀ 20(35 0/5........................................................................................ / نبا نز هجا نه تی گاید بدین اسا زنر زنر؟ 

)نیایش - صفحۀ 125(36 0/5بیفشسا نز وضو با رویم آا آب / .......................................................................................... 

)درس 12 - صفحۀ 90(37 0/5گفت: تن تیغ نز پی حق تی زنم / .......................................................................................... 

20»توفق بسشید«
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فارسی ـ پایة هشتم نامونامخانوادگیدانشآموز: آزمون شمارة

نوبتدوم)خردادماه(زمان:90دقیقه نامسا تانزی 3
منتخب

نسم دبیا: نالس: 

نماه اؤنالتردیف

1

الف( شناخت و معنی واژه
معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.

)ستایش – صفحۀ 10( 0/25تحسل نات اعدی نه رنه صفس 

)درس 7 – صفحۀ 51(2 0/25تو تی خونهی نه تاشد خلق بسشی. 

)درس 12 – صفحۀ 93(3 0/25در رنه طّانری به وی بسزخورد. 

)درس 2 – صفحۀ 20(4 0/25عقل هس حیانا شود نز خسک تسریک نَژند 

)درس 9 – صفحۀ 68(5 0/25تیازن نبونلقسام لحظه نی تکث ناد. 

)درس 12 – صفحۀ 93(6 0/25در آا توضع بسید گفت. 

)درس 17 - صفحۀ 120(7 0/25نگا در ننجسم وظسیف خود تعّلل ننیم. 

)درس 12 – صفحۀ 93(8 0/25آا زر به حیلت بباد. 

9
10

11

12

13

14
15

16

17
18

ب( بیان معنی شعر و نثر
عبارت ها و بیت های زیر را به فارسی روان بنویسید.

)درس 3 – صفحۀ 31( تو نیانا رن نز بن جسا، دوات تی دنری؛ لیک دوات دنشمن بسنده نیست. 

)درس 7 – صفحۀ 51( آری، به قدر تی گویم. 

)درس 12 – صفحۀ 90( نو َخدو نندنخت با روی علی 

)درس 1 – صفحۀ 12( رعد و باق شب، طنین خنده نش 

)درس 14 – صفحۀ 99( با ورق ناد رقم بس نه تکّار تشنه 

)درس 12 – صفحۀ 93( به خزفاوشسا تی شوم تس خزی خام. 

)درس 8 – صفحۀ 60( آتد آا شکاگزنریش به گوش / گفت نسی پیا خاف گشمه، خموش 

)درس 11 - صفحۀ 83( و آا نه حّب وطن ندنشت به دل / تاده زنا خوب تا به بسور تن 

)نیایش - صفحۀ 125( به چشم تاحمت اویم نظا نن / شفیع آخات خیانلبشا نن 

)درس 12 - صفحۀ 90( ناد نو نندر غزنیش نسهلی 

0/75

0/25

0/25

0/25

0/5

0/75

0/75

1 

1 

0/5

19

ج( درک متن
به پرسش های زیر پاسخ مناسب دهید.

)درس 8 - صفحۀ 60( بس توجه به بیت هسی زیا، به پااش هس پساخ دهید. 
»پیا گفمس نه چه عّزت زین به / نه نیم با در تو بسلین نه

نسی فالا چسشت بده یس شستم / نسا و آبی نه خورم و آشستم
شکا گویم نه تان خونر نسسخت / به خسی چوا تو گافمسر نسسخت

دند بس نین همه نفمسدگی نم / عّز آزندی و آزندگی نم« 
نلف( تنظور نز »خس« در بیت اوم نیست؟

ب( در بیت آخا، پیاتاد عّزت رن در چه چیزهسیی تی دنند؟
ج( دلیل شکاگزنری پیاتاد در بیت اوم چیست؟

د( تفهوم نلی بیت هس رن بنویسید.

2
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آزمون شمارةآزمون شماره

نوبت دوم )خرداد ماه(    زمان: 90 دقیقه نامسا تانزی
فارسی ـ پایة هشتم نامونامخانوادگیدانشآموز:

نامدبیر: کالس: 3
منتخب

نماه اؤنالتردیف

20

21

22

)درس 9 - صفحۀ 72(  نز نظا نتیانبیا دلیل نصلی تقسوتت تادم بانی وننسینه شدا چه بود؟ 

)درس 1 - صفحۀ 13( تصانع دوم بیت زیا، به چه نکمه نی نشسره دنرد؟ 

نسم نو نور و نشسنش روشنی« »عسدت نو نیست خشم و دشمنی 
)درس 14 - صفحۀ 99( در تصانع »نسل حیدر همه نز ننبا و نصغا تشنه« تنظور نز ننبا و نصغا چه نسسنی هسمند؟ 

0/5

1

0/5

23
24
25
26
27

د( خودارزیابی 
به پرسش های زیر پاسخ مناسب دهید.

)درس 3 - صفحۀ 33( باتاین و گانتی تاین نرتغسا نیانا به دیگا اازتین هس چیست؟ 
)درس 12 - صفحۀ 90( تولوی، در بیت »بسد خشم و بسد شهوت، بسد آز/ باد نو رن نه نبود نهل نمسز« با چه نکمه نی تأنید دنرد؟ 
)درس 10 - صفحۀ 78( اید جمسل نلدین نادآبسدی در چه زتینه هسیی نامعدند دنشت؟ 
)درس 17 - صفحۀ 121( شکسپیا روزگسر رن به چه چیزی تشبیه ناده نات؟ 
)درس 16 - صفحۀ 116( تنظور شسعا نز »نودنسا انگ« چیست؟ 

0/75
0/75
0/5

0/75
0/25

28

ه ( دانش زبانی و ادبی
به پرسش های زیر پاسخ مناسب دهید.

)درس 2 - صفحۀ 21( نرنسا تشبیه رن در بیت زیا تشخص ننید. 

خوبی نش هم نه هیچ هممس نیست« »صورتش تثل تسه نورننیست 

1

)درس های 7، 9، 11 و 12 - صفحه های 56، 73، 84 و 91(29 هسمه و  ونبسمه هسی گاوه تممم رن، در عبسرت زیا تشّخص ننید.  

»تن نین تطسلب رن نز همسا نمسب قدیمی خونندم.« 
1

ها یک نز آثسر اموا »نلف« رن به صسحب آا در اموا »ب« وصل ننید. )یک تورد نضسفه نات.(30

)درس های 12، 14 و نیایش - صفحه های 141، 143 و 144(  

»ب«»نلف«

وحشی بسفقیدیونا شمس

تولویاوگنستة عسشورنیی

نظستیفاهسد و شیاین

فدنیی تسزندرننی

0/75

)درس 10 – صفحۀ 78( 31 0/25در بیت »یکی رن به اا، با نهد تسج بخت / یکی رن به خسک نندر آرد ز تخت« ندنم آرنیة ندبی وجود دنرد؟ 

32

33

34
35

و( حفظ شعر
بیت های زیر را کامل کنید.

)درس 6 – صفحۀ 49( زین گفمه، اعسدت تو جویم / ................................................................. 

)درس 6 – صفحۀ 49( ............................................................ / وز خونب احاگهسا بپاهیز 

)نیایش – صفحۀ 125( ............................................................. / تان بنمس به اوی خویش رنهی 

)درس 4 – صفحۀ 42(    گفمم نه اوخت جسنم، نز آتش نهسنم / ................................................................. 

0/5

0/5

0/5

0/5
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امال ـ پایة هشتم نامونامخانوادگیدانشآموز:

نامدبیر: کالس:

آزمون شمارة

نوبتدوم)خردادماه(زمان:50دقیقه شها تهانا 1
منتخب

نماه اؤنالتردیف

)درس 16 - صفحۀ 117(1 به کلمه های زیر پیشوند »ب« بیفزایید، سپس آنها را بازنویسی کنید.  
ج( نندنخت: ................................. ب( نفمسد: .................................  نلف( نندیشید: ................................. 

0/75

)درس 3 - صفحۀ 34(2 کلمه های جمع را به مفرد و کلمه های مفرد را به جمع تبدیل کنید.  
د( ندب: ................................. ج( رندنا: .................................   ب( نرتغسا: .................................  نلف( همگسا: ................................. 

 1

)درس های 6، 8 و ستایش - صفحه های 10، 49 و 60(3 صورت نوشتاری درست واژه های زیر را مشخص کنید.  
نلف( )تهسل – تحسل( نات اعدی نه رنه صفس / تونا رفت جز با پی  تصطفی

ب( ها شب نه روی به )جستع – جسته( خونب / نن نیک )تعّمل - تأتل( نندر نین بسب
ج( در دولت به رخم بگشسدی / )طسج – تسج( عزت به اام بنهسدی

1

 غلط های موجود در ترکیبات زیر را بیابید و صورت صحیح آن را بنویسید.  )درس های 1، 3، 9 و 12 - صفحه های 12، 32، 68 و 90(4
»تاس و وهشت – آج و بلور – حاص و آذ – حالوت و شیاینی – زفاتند و پیاوز«

1

)درس 8 - صفحۀ 60(5 با توجه به معنی، امالی کدام گزینه صحیح نیست؟ 
4( غزن = جنگ 3( عیسا = آشکسر  2( خونر = حقیا  1( انس = امسیش 

0/25

)درس های 9، 12، 14 - صفحه های 68، 90 و 99(6 با توجه به معنی کلمه، جای خالی را با حروف مناسب  پر کنید. 
د( فان....... = بلندی ج( شـ.......= رود بزرگ  ب( تکـ....... = درنگ نادا  نلف( نس.......لی= اسمی، تنبلی 

1

)درس 13 - صفحۀ 98(7 عبارت صحیح را با  و غلط را با  مشخص کنید. 

تفاد علم د( نعمسل  تفاد تفهوم  ج( تفسهیم  تفاد عستل  ب( عونتل  تفاد فصل  نلف( فصول 

1

غلط های امالیی عبارت های زیر را بیابید و صورت صحیح هر کدام را بنویسید.8
)درس 9 - صفحۀ 72( نلف( وی حدود اسل 1222 ه  . ق. در هزنوۀ فانهسا تمولّد شد. در تورد هوش و زنسوت نتیا دنامسا هسی بسیسر با اا زبسا  هسات. 
)درس 12 - صفحۀ 93( ب( در رنه طّانری به وی بسزخورد و آا زر به هیلت باد. 
)درس 1 – صفحۀ 16( ج( تسسفای نز رنه راید و بس دیدا ننبوح گوافندنا به اانغ غالم چوپسا رفت و گفت: »نز نین همه گوافندننت، یکی رن به تن بده«. 
)درس 12 - صفحۀ 90( شیا حق رن دنا تنّزح نز دقل  د( نز علی آتوز نخالص عمل 
)درس 7 - صفحۀ 53(  ه ( روزگسری چاتکه، چسپسر، پیک، پاندۀ نسته راسا و ناماالب در جستعه و تحیط زندگی نجممسعی نقش دنشمه نند. 
)درس 9 - صفحۀ 69( و( حیسهوی نالغ هس اکوت بسغ رن تی شکست. باف به آرنتی تی بسرید. صدنی نالغ گوش تحمدتقی رن آذنر تی دند. 
ز( نننوا نگا تی خونهی، در تورد شگفمی آفاینش تلخ اخن بگو نه خدن بانی نو دو  چشم ااخ و دو حدغه چونسا تسه 
)درس 2 - صفحۀ 18( تسبسا آفاید. 
)درس 4 - صفحۀ 42( گفت آنکه اوخت، نو رن نی نسله یس فقسا نات!؟  ح( گفمم نه اوخت جسنم، نز آتش نحسنم 
)درس 10 - صفحۀ 77( ط( اید جمسل آرنم و قانر ندنشت. گسه در تصا بود گسه در نامستبول، گسه در نفغسنسمسا و گسه در هند. 
)درس 14 - صفحۀ 99( نه ردیف اخنش  آتده یک اا تشنه  ی( شد چنسا نز طِف دل، نسم اخنور طشنه 
)درس 11 - صفحۀ 86( ک( و تو آا درخت گادوی نحنسسلی و بیش نز آنکه تن خوف طبا رن نگاننم، تو نیسمسده نی. 

0/25
0/25
0/25
0/5

0/25
0/5

0/25
0/5

0/25
0/5
0/5

امالی تقریری9
- »تحمّد نلدّوره« خونی نات نه نز بعثت پیستبانا جوشیده نات. پس نی تحمّد، صعود نن! صعود نن تس اِدرَهًْ نلمُنمهی!  )درس 16 - صفحۀ 113(
- بعد نز نین تسجان نتیا نبیا بس صدنی راس خطسب به نطانفیسا گفت: »تسئول جهل تادم، تس هسمیم. نگا تس در ها روامس و نوچه و خیسبسنی 
)درس 9 - صفحۀ 72( تدراه بسسزیم و نمسبخسنه نیجسد ننیم، نین وضع پیش نمی آید. تمسم بچه هسی نیانا فازندنا حقیقی تن هسمند«. 
- باعکس، نگا عقل و تمسنت رن شعسر خود ننند و پیانا اسلخورده رن نه عما درنزتا و تجابه بیشمای دنرند در نین رنه پا خوف 
)درس 17 - صفحۀ 120( و خطا رنهبا خود قانر دهند، زندگی رن به رنحت و آاسیش خونهند گذرننید. 
- نین بسری نات نه با دوش تو نهسده شده نات؛ بسری به گاننی دتسوند نه ها پشت رن خاد تی نند و در هم تی شکند، تگا 
)درس 3 - صفحۀ 32( پشت امبا و نامونر و نیاوتند فازند نیانا نه تویی! 

10

20»توفق بسشید«
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آزمون شمارةآزمون شماره

نوبت دوم )خرداد ماه(    زمان: 50 دقیقه نامسا زنجسا

امال ـ پایة هشتم نامونامخانوادگیدانشآموز:

نامدبیر: کالس: 2
منتخب

نماه اؤنالتردیف

)درس های 7 و 12 - صفحه های 54 و 90(1 برای هر یک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید.  
ب( عسلِم: ................................................ نلف( تأتور: ................................................  

1

)درس 17 - صفحۀ 122(2 مفرد واژه های زیر را بنویسید.  
ب( عقول: ............................................ نلف( نفعسل: ................................................  

0/5

)درس 12 و 14 - صفحه های 93 و 99(3  نوع رابطة معنایی )ترادف، تضاد( میان واژه های زیر را مشخص کنید.  
ب( طّانر، دزد: ......................... نلف( تشنه، ایانب: .........................  

0/5

)درس های 1، 8، 9 و 12 - صفحه های 12، 60، 68 و 90(4 مصراع های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.  
ب( حد تن نیست )انسیت – ثنسیت( گفمن نلف( پسیه هسی باجش نز )آج – عسج( و بلور	

د( شیا حق رن دنا )تّنزح – تّنزه( نز )َدَغل – َدَقل( ج( به )هالوت – حالوت( بخورم زها نه شسهد اسقی نات	

1/25

)درس 4 - صفحۀ 41(5 غلط های موجود در ترکیب های زیر را بیابید و صورت صحیح هر کدام را بنویسید.  
»تحسرت هسی الزم – نذیا و تسنند – نسله و فغسا – نحسساست و حیجسنست – نحایمن و شیطسا«

1

)درس های 2، 3 و 14 - صفحه های 18، 30 و 99(6 با توجه به معنای کلمه، جای خالی را با حروف مناسب پر کنید.  
د( .........فاتند= پیاوزی ج( جـ...........ـه= نندنم، بدا   ب( فاو...........= روشنسیی  نلف( بـ....... ر= دریس 

1

غلط های امالیی عبارت های زیر را بیابید و صورت صحیح هر کدام را بنویسید. 7
نز شکوفه هسی  »دامه گلی نات نه  به روییدنی هسی زتین تشبیح ننی، خونهی گفت:  رن  نگا رنگ هسی پاهسی تسووس  نلف( 
)درس 2 - صفحۀ 19( رنگسرنگ گل هسی بهسری فانحم آتده نات«.  
)درس 2 - صفحۀ 20( نبا نز حجا نه تی گاید بدین اسا زنر زنر؟   ب( باق نز شوق نه تی خندد بدین اسا غسه غسه؟  
)درس 3 - صفحۀ 30( ج( بیحوده نیست نه اازتین تس رن نیانا تی نستند نه به تعنی اازتین آزنده گسا نات و آزندزندگسا.  

د( جنید دنتنش بگافت و گفت: »تن نمی دننم تو نز بحا خدن تان بیستوز«. بهلول گفت: »تو دعوی دننسیی تی نادی نننوا نه به 
)درس 7- صفحۀ 52( نسدننی خود تعطاف شدی تو رن بیستوزم«.  
)درس 8 - صفحۀ 60( ه ( عزت نز خسری نشنسخمه نی / عما در خونرنشی بسخمه نی  
)درس 12 - صفحۀ 90( و( در زتسا نندنخت شمشیا آا علی / ناد نو نندر غذنیش نسحلی  
)درس 11 - صفحۀ 88( ز( وطن تن آه نی پوپک تعدب! نی رویین تن تمونظع  
)درس 3 - صفحۀ 34( ح( دل نز هاگونه آالیش و گمسا دربسرۀ خویش بپیانی و یزدنا پسک رن اپسس بگذنر.  

ط( الزم نیست در نسرهس عجول بسشید؛ یعنی نبسید بدوا تفّکا و تعّمل به نسری نقدنم ننید ولی همین نه تصمیم گافمید نسری 
)درس 17 - صفحۀ 119( رن ننجسم دهید، بالفسصله شاوع ننید و طعّلل رون تدنرید.  
)درس 9 - صفحۀ 71( ی( قسئم تقسم پااید: »نسشف نلکل نه بود؟« تحمدتقی ااش رن بسال گافت و گفت: »تحمد بن ذنایسی رنزی«.  

0/75
0/5
0/5

0/5
0/5
0/5
0/5

0/25

0/5
0/25

امالی تقریری8
- دشمنسا تیاه رنی و خیاه روی تس نیز به نسچسر، نین اازتین رن بدین نسم اپند و نرجمند تی نستند و نیاننیسا رن به پسس آزندگی شسا، 
)درس 3 - صفحۀ 30( تی امسیند. بدین اسا باتاین و گانتی تاین نرتغسا نیانا به دیگا اازتین هس، نندیشه و خاد و فاهنگ بوده نات.  

- حکیمی گفمه نات: »نفسوس نه جونا نمی دنند و پیا نمی تونند«. در تیسا اخنسا و پند هسی بزرگ تاهس نین عبسرت زیسد به نسر 
)درس 4 - صفحۀ 36( تی رود: »نی نسش وقمی جونا بودیم، نسی به تس تی گفت چه نسر ننیم تس در آینده وضع بهمای دنشمه بسشیم«.  

- چوا بهلول به ویاننه نی راید، بسزنشست. جنید به نو راید. بهلول پااید: »آیس اخن گفمن خود رن تی دننی؟« عاض ناد: 
)درس 7 - صفحۀ 51( »آری  به قدر تی گویم و بی توقع و بی حسسب نمی گویم. به قدر فهم تسممعسا تی گویم و ...«  

- قسئم تقسم تموجه نو نبود. دنشت نز نامسد وضع درس بچه هس رن تی پااید نه نامسد گفت: »بچه هس بسنامعدند هسمند.« تحمدتقی 
)درس 9 - صفحۀ 70( تی دننست نه نامسد تعسرف تی نند.  

- نیمسا و نعمقسد تذهبی، نخسمین و نصلی تاین عستل پیوند رهبای و تّلت و ابب نامونری تادم بود. در حقیقت، دل اپسری »رهبا« و »تادم« به 
)درس 13 - صفحۀ 94( توحید و نیمسا نلهی، آا چنسا نین دو رن به هم پیوند زد نه دوگسنگی نز تیسا باخسات و »وحدت نلمه« پدیدنر گشت.  

10
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امال ـ پایة هشتم نامونامخانوادگیدانشآموز:

نامدبیر: کالس:

آزمون شمارة

نوبتدوم)خردادماه(زمان:50دقیقه الیگاناتسا 3
منتخب

نمرهنلؤاالتردیف

)درس 10 - صفحۀ 77(1 صورت نوشتاری صحیح واژه های زیر را مشخص کنید.  
الف(نمترزاینشترازینبگننفیواینتگریخینخود،نتوتوانون..........ن)تمبگکون–نتنبگکو(نرانتحریمنکرد.

ب(نلّتدنجمگلنآرامنونقرارننداشت.ناگهندرنمصرنبود،ناگهندرن..........ن)الیگمبولن–نالیگنبول(نوناگهندرنهند.

0/5

)درس 17 - صفحۀ 122(2 مفرد واژه های زیر را بنویسید.  
د(نبرکگت:ن....................... ج(ناوقگت:ن.......................ن ب(نفواصل:ن.......................ن الف(نمفگهتم:ن.......................ن

1

)درس 4 - صفحۀ 101(3 متضاد هر یک از واژه های زیر را بنویسید.  
ج(ناکبر:ن...............نن ب(نبحر:ن...............ن الف(نخشک:ن...............ن

0/75

)درس های 9، 11 و 14 - صفحه های 68، 81 و 99(4 با توجه به معنی، امالی کدام گزینه غلط است؟  
4(نهجومن=نحمله 3(نزکگوتن=نهوشن 2(نشّطن=نرودنبزرگن 1(نمکثن=ندرنگن

0/25

 صورت نوشتاری صحیح واژه های زیر را مشخص کنید.5
)ستایش - صفحۀ 10( الف(نبشر،نمگوراینجسلشننتگفتن/نبصرن)منیهگی-نمنیحگی(نجمگلشننتگفت 

)درس 4 - صفحۀ 42( ب(نافیمنکهنلوختنجگنمنازنآتشن)نحگنمن–ننهگنم(ن/نافتنآنکهنلوختناونرانکیننگلهنیگن)فغگان-نفقگا(نالت 

)درس 1 - صفحۀ 12( ج(نرعدنونبرقنشبن)طنتنن-نتنتن(نخندهناشن/نلتلنونطوفگاننعرةن)توفندهناشن–نطوفندهناش( 

)درس 6 - صفحۀ 49( د(نهرنشبنکهنروینبهن)جگمهن–نجگمع(نخوابن/نکنننتکن)تّعملن–نتأّمل(ناندرنایننبگب 

1/75

صورت صحیح نوشتاری واژه های زیر را با  و صورت غلط آنها را با  مشخص کرده؛ سپس غلط ها را اصالح کنید. 6
)درس 7 - صفحۀ 57(  

ب(نپتشگمد:ن....................ن ن الف(نفرایند:ن....................ن
....................د(نهمآیش:ن ن ج(ندآلرام:ن....................ن

1/5

غلط های امالیی عبارت های زیر را بیابید و صورت صحیح آن را بنویسید. 7
الف(ن)شکسپتر(نمیناوید:ن»روزاگرندریگیینالتنکهنکشیینزندهناگنینمگنبرنروینآانبهنلوینلگحلنمقصودنمینرود.ناینندریگین
)درس 17 - صفحۀ 118( بزرگنهمتشهندرنجذرنونمدنالت.« 
)درس 14 - صفحۀ 99( ب(نبگنلبنخشکنوندلنلوخیهنوندیدةنترن/نقرقةنبهرنبسنبودندرنآانبرنتشنه 
)درس 13 - صفحۀ 94( ج(نایمگانوناعیقگدنمذهبی،ننخسیتننوناصلینتریننپتوندنرهبرینملتنونصببنالیوارینمردمنبود. 
)حکایت - صفحۀ 93( د(نافت:ن»اشیبگحنکردیناِانشگءاهللندرنآانموظعننبگیدنافتنتگنفگیدهندهد.« 
)درس 12 - صفحۀ 90( هن(ندرنزمگانانداختنشمشترنآانعلین/نکردناوناندرنغذایشنکگحلی 
)حکایت - صفحۀ 80( و(نایندولت!ننگمنمننخوشنبونکردینونمرانبزرگنداشیینونهرمتننهگدی.نمگنننتزننگمنتونمعطرناردانتم. 
)درس 10 - صفحۀ 75( ز(ناینهدهدنلبگننبهننصبگنمینفرلیمتن/نبنگرکهنازنکجگنبهنکجگنمینفرلیمت 
ح(نوقیینآانشخصنپینبردنکهنمترزانابوالقگلمندرنریگضی،نفلسفه،نحکمتنونعلومنقرآنیننتزناصیعدادنبیننظترینداردنافت:نقدرن
)درس 9 - صفحۀ 69(  اینننوجواانرانبدانتد. 
)درس 8 - صفحۀ 59( ط(نخگرکشنپترینبگندلغندرشتن/نپشیهناینخوارنهمینبردنبهنپشت 
ی(نعلمنونفننونهمهنآنچهنازنرحگوردندانشنبشری،نپدیدنمینآیند،نزمگنینمفتدندنکهندرنراهنخدمتنبهنپتشرفتنخلقنخداننبهنکگرن
)درس 7 - صفحۀ 54( ارفیهنشوند. 
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نوبت دوم )خرداد ماه(    زمان: 50 دقیقه نامسا گیالا

امال ـ پایة هشتم نامونامخانوادگیدانشآموز:

نامدبیر: کالس: 3
منتخب

نماه اؤنالتردیف

امالی تقریری8
- وقمی جوالهه نی به وزنرت رایده بود، ها روز بستدند باخسامی و نلید بادنشمی و در خسنه بسز نادی و تنهس در آنجس شدی و  

)حکایت - صفحۀ 58( اسعمی در آنجس بودی.  

- پس نز ونقعة عظیم ننقالب ناالتی، بسیسری نز بنیسدهسی فکای، فاهنگی و تعیسر هسی نرزشی و نخالقی جستعة نیانا دگاگوا شد. 

)درس 13 - صفحۀ 96(  

- روزهسی زیسدی بود نه تحّمدتقی اینی غذن  رن با اا تی گذنشت و فسصلة آشپزخسنه تس تکمب خسنه رن یک نفس طی تی ناد 

)درس 9 - صفحۀ 69( و غذن رن به نتسق تی باد؛ پشت در تی نشست و به بهسنة بادا ظاف هس، به گفمه هسی نامسد گوش تی اپاد.  

)درس 7 - صفحۀ 51( - بهلول گفت: »چه جسی طعسم خوردا نه اخن گفمن هم نمی دننی!«؛ پس باخسات و بافت.  

- در نوجوننی هاگز در خیسل نسی نمی گنجد نه در آینده به ننسسنی بی عسطفه و بد تبدیل شود. تصور همه نز آینده یک زندگی 

)درس 4 - صفحۀ 37( آرتسنی، تنطقی و ااشسر نز عشق و عسطفه و ننسسنیت نات.  

10

20»توفق بسشید«
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