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(نمره5:)دیسیبنو روان یفارس به ررایز وعبارات اتیاب یمعن(الف     

  ( نمره 1) یکن حاصل جیتدر به ییصفا یکن دل نهییآ در تامل -1

............................................................................................................................. ......................................................  

  ( نمره1)گسست منیاهر دام یها رشته  شکست کاذب قدرت صادق صبح – 2

.....................................................................................................................................................................................  

  ( نمره1.)نساخت گرفتار تو چون یخس به نساخت خوار مرا که میگو شکر - 3 

.....................................................................................................................................................................................  

  ( نمره1) شتافت و آورد بر یریشمش زود  افتی دست یپهلوان بر غزا در – 4  

....................................................................................................................................................................................  

.(1.)تشنه سر کی آمده سخنش فیرد که  سخنورتشنه کام دل تف از شدچنان -5   

.....................................................................................................................................................................................  

(نمره0/25 هرکدام نمره2:)دیسیبنو را شده مشخص لغات یمعن(ب  

 1(سرانجام فتوای تاریخی صادر کرد.                              2(تن وجانت بی گزند.

 3(مرا بزرگ داشتی و حرمت نهادی.                              4( چیرگی بر احساسات وهیجانات .

 5(دریا همیشه در جزر و مد است .                                6(خدا برای خفاش دو چشم سرخ ودوحدقه آفرید.

 7(در راه طراری به وی باز خورد.                                8(وقتی جوالهه ای به وزارت رسیده بود.

.....................................................................................................................................................................................  

 ج(خودازمایی.)2نمره(

   دارد؟ وجود یهست خداوند شناخت یبرا ییها راه چه – 1

   د؟یببر نام را ریکب ریام خدمات از مورد دو -2

یتعال بسمه             24/2/97:آزمون خیتار :            یخانوادگ ونام نام   

بناب پرورش و آموزش تیریمد            قهیدق 60:آزمون مدت         هشتم هیپا یفارس آزمون 

                 شنبه2 :امتحان روز   هینبیز نمونه مدرسه              8.00:آزمون ساعت

                        3:صفحات تعداد                           1:صفحه



 

 

 د(دانش های ادبی :

25/0.است.....................اثر االرواح روح(1  

/.25.است.........................اثر سبز آسمان از(  2  

25/0است؟.........................اثر منظوم مقتل(3  

25/0.است.........................اثر هیریقش رساله(4  

(نمره1). دیابیراب جناس(5  

......................................بهتر متیق به مهتر قامت به هرچه نه -      

...................................................... (نمره/.5) ستیچ از هیکنا نهادن یکی سر بر بخت تاج( 6  

                     ....................................................(نمره/.5)ست؟یچ از هیکنا دنیچش را روزگار گرم و سرد -

نمره2(شده مشخص کلمات در فقط.) دیابیب را وابسته و هسته ریز یاسم یها گروه در(7  

 الف(  میرزای بزرگ مرجع شجاع فتوای تاریخی را نوشت.

 ب(این ملت شجاع در هشت سال حماسه های شگفت انگیز آفریدند.

 ج(برگ های سبز زیر نور گرم خورشید می درخشیدند.

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

(نمره1).دیکن مشخص تیب نیا در را به مشبه و مشبه( 8  

تشنه بر در سوخته دلشان یدیتپ یم/ ینب آل برون آب ز فتد که یههمچوما   

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

( نمره 3. )دیده پاسخ سواالت به ریز اتیاب به توجه با  

 نیا برابر در من یها بال  /پنهان کن پنهانم پدر یا آه/  آسمان دوزخ میب از.دارد انیآش  /یا پرنده چونان / پدرش آغوش در محمد

پروازند در باال در که آنها و / یرگیت نیا برابر در/  ناتوان است ناتوان توفان  



 

 

(دیکن مشخص را به مشبه و مشبه).دیابیب هیتشب نمونه کی(1  

ست؟یچ پروازند در باال در که آنها از منظور(2  

؟ ستیچ از استعاره توفان(3  

دارد؟ جمله چند" پنهان کن پنهانم پدر یا آه" عبارت( 4  

؟ ستیچ آسمان دوزخ میب از منظور(  5  

.....................................................................................................................................................

(نمره 2): یحفظ شعر  

.یراه شیخو...................      /         ............................... جانب یاله  

.................................     /           ......................................ینگاه  

  

 

 

         یا  رید .بایموفق باش 
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