
 باسمه تعالی :نام  

 گیالن استاناداره کل آموزش وپرورش 

 الهیجان مدیریت آموزش وپرورش شهرستان

 دبیرستان غیر انتفاعی یاس

  دقیقه         45       امتحان:مدت 

   27/10/1400  تاریخ امتحان: فارسی سواالت امتحان درس:  محل مهر 

 :صفحه 2 :سؤالصفحات  تعداد دوره اول متوسطه                 هشتم      :       پایه

 نمره پس ازتجدیدنظر:                              نمره باحروف                                          دنمره باعد                                   نام ونام خانوادگی دبیروامضا: راضیه محمودی

 بارم عنوان سؤال      ردیف 

 ییوخدا یکه تو پاک میملکا ذکر تو گو 

 .دیسیرا بنو ریز یغلط بودن عبارت ها ای حی. صح1

 □نادرست/  □درست                                           .                   ستیز یدر قرن نهم م یجام-الف

 وشته است .ن«  یگلستان سعد»از  دیرا به تقل« بهارستان »،  کتاب «  یجام» -ب

 □نادرست/  □درست

-------------------------------------------                                                                                                                                                                                

 نادرست است ؟  نهی. کدام گز2

 □. است یی، دوتا یقالب مثنو گرینام د-الف

 □ است . یمعموالً بلند و طوالن یمثنو-ب

  □  شود. یم دهیها د تیب ۀدر مصراع دوم هم هیقاف یدر قالب مثنو-ج

 □ رود . یداستان ها به کار م یبرا شتریب یقالب مثنو-د

------------------------------------------- 

 . دیها کلمات مناسب قرار ده نیچنقطه ی. به جا3

 یافزوده شود ، به صورت .............نوشته م« زنده » انیبه پا« ان » هرگاه پسوند -الف

 شود.

 از.......................است.«  دیاسرار التوح» کتاب  -ب

» ، «  یبوستان سعد» ، ».................« توان  ی، م یفارس یها یمثنو نیاز مهم تر-ج

 را نام برد. یو مجنون نظام یلیل» و «  یمولو یمثنو

------------------------------------------- 

 . دیبه سؤاالت مطرح شده پاسخ ده ریز تی. با توجه به ب4

 «کاشت  یم یشکر ۀداشت / هر قدم دان یبرم یلنگ لنگان قدم »

 ؟ ستیچ«  یقدم»  یش دستورنق-الف

 .دیرا مشخص کن هیقاف-ب

------------------------------------------- 

 . دیسیشده، بنو دهیخط کش رشانیرا که ز ییواژه ها ی. معن5

 درشت  دلقبا  یریخارکش پ-ب    است       یبخورم زهر که شاهد ساق حالوتبه   -الف

    ستین بسندهدوست داشتن -د                                           یکرد یم ییدانا یدعوتو -ج
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 اشاره دارد؟ یبه کدام داستان مذهب«  لیبر خل یگلستان کند آتش» در مصراع  ی. سعد6

 

------------------------------------------- 

 .  دیمشخص کن ریز تیرا در ب« مشبه به» و « مشبه . » 7

 است  نهییدر دل آ یاست / مثل نور نهیک یو ساده و ب مهربان

 

------------------------------------------- 

 .دیمشخص کن ری. هسته و وابسته را در عبارت ز8

  را به خواهر کوچکش داد. ینیریش پسرک

 

------------------------------------------- 

 . دیسیوز بنومشخص شده را در گذشته و امر ۀواژ یی. تفاوت معنا9

 کدام ؟ تیزی؟عز ستیت چدولتسان گام /  نیز یبر پشت ، زن خار

 

------------------------------------------- 

 .دیسیرا بنو رینظم و نثر ز ی. معن10

 . میگو یبه قدر فهم مستمعان سخن م-الف

 

 نه نیام بر در تو بال یبه / که ن نیگفتا که چه عزت ز ریپ -ب

 

 را به خاک اندر آرد ز تخت یکیبه سر ، برنهد تاج بخت / را  یکی-ج
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 محمودی –پوینده و پایدار باشید 



 به نام خدا

 نوبت اول –پایه هشتم  –ریز بارم فارسی 

 بارم جواب شماره

 5/0 (25/0درست ) -(                                                                    ب25/0درست ) –الف  1

 5/0 گزینه ج 2

 (5/0)محمد بن منور  –(                                                                  ب 5/0گان )زند –الف  3

 (5/0)شاهنامۀ فردوسی  –ج 

5/1 

 1 (5/0کاشت )داشت ، میبرمی –(                                                                       ب 5/0مفعول ) –الف  4

 (25/0)نوعی جامۀ پشمین که فقیران می پوشند  –(                                                          ب 25/0)شیرینی  –الف  5

 (25/0)کافی ، بس  –(                                                                       د 25/0)ادعا  –ج 

1 

 5/0 که آتش برایش تبدیل به گلستان شدداستان حضرت ابراهیم،  6

 5/0 (25/0: مشبه به )نوری در دل آیینه  –( 25/0: مشبه )او )خدا (  7

 1 (25/0کوچکش: وابسته ) –( 25/0خواهر: هسته ) –( 25/0شیرینی: وابسته ) –( 25/0پسرک: هسته ) 8

امروزه به مجموعه ای از وزارت خانه ها و سازمان های اداره  –( 5/0)در گذشته به معنی خوش بختی و اقبال  9

 (5/0) کنندۀ یک کشور گفته می شود .

1 

 نظر دبیر 10

 (1ج ) –( 1ب ) –( 5/0الف )

5/2 

 

 راضیه محمودی


