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 باسمه تعالی

 زش و پرورش استان اصفهاناداره کل آمو نام و نام خانوادگی:                                 

  ...........3ناحیه .مدیریت آموزش و پرورش 

 ...............خرد.....دبیرستان دوره اول متوسطه 

 ادبیات فارسینام درس:

 ساعت امتحان: هشتمپایه: :کالسنام  نام پدر:

 دقیقه50 امتحان: مدت 24/2/98 امتحان: تاریخ 1397 -  98خردادماه سال تحصیلی 

 نام و نام خانوادگی و امضاي مصحح:                         جمع نمره با حروف:                                         عملی:                                                                                                 - نمره شفاهی ره کتبی:نم
  

 نمره . صفحه3.. سواالت در ردیف
  

1  

 . دیسیکلمات مشخص شده را بنو یمعان

 است جزر و مدهمیشه در توتون در حکم محاربه با امام زمان (عج) است.                   ب.  استعمال. الف

 ه المنتهیصدرصعود کن تا ت.                                        از من خواست              فی المجلس .پ

 .دیتواند د ینم يو بد يددو  یو ناراست یه. جز کاست                                      ند           جرات م به غایت. ج

                                   آز.باد خشم وباد شهوت باد يبس که مکرر تشنه                                           رقم،بر ورق کرد  .و

2  

2  

 .دیروان برگردان یرا به فارس ریز اتیاب ینمع

 به ذکر خود بلند آوازه ام کن               رفیق لطف بی اندازه ام کن .الف

 

 هر قدر هم که تاریخ درنگ کند به زودي کودکان سنگ ویران تان خواهند کرد. ب

 

 خشک گردید هم از دود دل و دیده دوات         خامه با سوز رقم کرد به دفتر تشنه.ج

 

 چون درآمد در میان غیر از خدا                       تیغ را دیدم نهان کردن سزا .د

 

 به حالوت بخورم زهر که شاهد ساقی است          به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. ه

 

  در دولت به رخم بگشادي                                   تاج عزت به سرم بنهادي. و

6  

3  

 .دیرا با کلمات مناسب پر کن یخال يجا

  اشاره کرد. ..................... يتوان به مثنو یکه از آثار او م ياول صفو لیشاعران عهد شاه اسماع وحشی بافقی از. الف

  شعر کودکان سنگ از .......................است.

5./  

4  

 ........................... نهیجناس وجود دارد به جز گز یها نوع نهیهمه گز در

  جان- خان. د                     بیان- جوان. ج                   شیر- شیرب.                         زور- دور. الف
5./  



 

 

 

  
 

  موفق باشید                                                                                 

5  

 .دیآن را مشخص کن يهسته هر گروه و و نوع وابسته ها ریعبارات ز در

  هر سخن ارزشمند زیبایی را پاس بدار.. الف

 

  ؟درسی در خانه داريچند کتاب مهم . ب

2  

6  

 یک مورد اضافی است )تشبیه-  یهتشبی اضافه – تضاد – حتلمی – تناسب. (دیمشخص کن ریرا در اشعار ز یادب يها هیآرا

 نان و آبی که خورم و آشاممکاي فالن چاشت بده یا شامم                       .الف

 شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد    دیشب صداي تیشه از بیستون نیامد                . ب

 همچو ماهی که فتد زآب برون آل نبی                   می تپیدي دلشان سوخته در بر تشنه. ج

  بحر بال بود درآن برّ تشنه يتر                     غرقه  ي دهی. با لب خشک و دل سوخته و دد

1  

  1  قالب مثنوي را رسم کنید و سه اثر مثنوي معروف فارسی را بنویسید.شکل   7

8  

 ؟چه کسی است خیرالبشراز  منظور

  شفیع آخرت خیرالبشر کن
5./  

9  

  مفهوم کنایه هاي زیر را بنویسید.

 از سرد و گرم روزگار با خبر است : ...........................  

  ..........................انگشت ندامت به دندان می گزیم: .....

5./  

10  

  منظور از بخش مشخص شده را بنویسید.

  فلسطینش را بی غلط تلفظ کند.اکنون او را رها می کنم تا آنگاه که بتواند 
5./  

11  

  وري واژه هاي زیر را مشخص کنید.نقش هاي دست

  اد نهاد ما نهبی گزاره در                       زبان عشق را  دستورآنکه 

   مستی نمی بایست داد کفخوب می دانست تیغ تیز را                      در 

5./  

12  

  در جمله ي زیر ارکان تشبیه را مشخص کن.

  روزگار چون ابر و باد ناپایدار و گذراست.
1  
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