
 سردشت دزفول) س(نمونه سؤال امتحاني فارسي پايه هشتم مدرسه حضرت معصومه 

  خانم اشرف پيروزان:طراح

  ادبيات فارسي:دبير

  بارم  سواالت

  معني و مفهوم نظم و نثر

  . با دل خودگفتگويي تازه كرد/با وضويي دست و رويي تازه كرد)1
  .برد بر صفحه مستي به كار اين همه صورت/كيست آن صورتگر ماهر كه بي تقليدغير)2
  . آن روز ز عمر خويش مشمار/روزي كه در آن نكرده اي كار)3
  اميررا خاطر به آن شد تا در آن خانه چيست؟ )4
  .تو از بهر خدا مرا بياموز)5
  . خداوندش را بگوي كه گرگ ببرد)6
  . خاستگاه بخردان است)7
  .به قدر ميگويم)8
  .تا به غلط نيفتم)9

  .برخيزدخواست )10
  .از شكست آن درماندند)11

  
1  
1  

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

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

  معني لغات

  من درنمازودردعا نّيت)1
  .پيچيده حكيمانه در آفريدن خّفاشان است اسرار)2
  .دانش بشري،پديد مي آيدرهاورد علم و فن از )3
  .باب اين اندر لتأّمكن نيك )4
  .مي گويم مستمعانبه قدر فهم )5
  .است آرمانيتصوّر همه از آينده يك زندگي )6
  .نيست بسندهليك دوست داشتن )7

2  

  خود ارزيابي

  .     نيستكدام گزينه جزءبرترين و گرامي ترين ارمغان ايران به ديگر سرزمين )1
  خِرد)سنّت                      د)فرهنگ                    ج)انديشه              ب)الف

  چه نكته اي اشاره مي كند؟به » خداستدر اين جا خانه ي خوب «در مصراع شاعر )2
  قدس)مسجد                     د)كعبه                       ج)مّكه                 ب)الف

  براي حل مشكل كمرويي چه بايد كرد؟)3
  چيرگي بر احساسات)ج          تدبير مناسب    )ارتباط مؤّثر با ديگران                 ب)الف

  
25/0  

  
25/0  

  
25/0  
  



  سه درسي كه بهلول به جنيد آموخت چه بودند؟)4
  دو تن از پهلوانان و نامداران ايراني را نام ببريد كه براي سربلندي ايران كوشيدند؟)5
  براي پرباركردن روزهاي زندگي چه بايد كرد؟)6

75/0  
5/0  
1  

  دانش هاي زباني و ادبي

  .توجه به متن زير به سؤاالت داده شده پاسخ دهيدبا )1
جوانه همه جا را تيره .قلبش فشرده شد.انگار چيزي در دل سنگ شكست.جوانه آرام آرام بر زمين افتاد «

ناگهان رطوبت دلپذيري در .اين تيرگي مي خواست جوانه را براي هميشه در خود بگيرد.و تار مي ديد
  »!آب ،بوي آب را مي شنوم:فرياد زد جوانه . ريشة  خوداحساس كرد

  متن اثر به نثر است يا به نظم؟)الف
  ؟»ادبي«است يا » زباني«شيوِه ي بيان نوشته )ب
  واژه هاي متن ساده هستند يا دشوار؟)ج
  .است.........»مشبه به«دربيت زير )2
  »  خشتي از الماس و خشتي از طال/ مثل قصر پادشاه قّصه ها« 
  .را در متن زير پيدا كرده وتصحيح نماييدكلمات نادرست )3
  ».و اكنون ايران را به گذشته پر فروق آن مي پيوندد.مبادا گزر شتابان عمر را مسخره بگيريد«
  در گروه اسمي زير چند هسته وجود دارد؟)4
  ».انسان ،موجودي از خلقت هاي زيباي خداوند است«

  چهار)دو                            د)سه                 ج) يك                ب)الف
  .در جمله ي زير مفعول و متمم را مشخص كنيد)5
  »مادر كودك را از تاريكي ترساند«
  را مشخص كنيد؟»واج آرايي «در بيت زير ِ )6
  »راه افتادم به قصد يك سفر/ تاكه يك شب دست در دست پدر«
  .است......»پذيرفت«بن مضارع فعل )7

  پذيرش)پذير                         د)پذيرا                ج)ب      بپذير      )الف
  .بيت زير به ترتيب به كدام داستان پيامبران اشاره مي كند)8
  »گروهي بر آتش بَرَد ز آب نيل/گلستان كند آتشي بر خليل «

  )ع(،حضرت موسي )ع(حضرت ابراهيم)الف
  )ع(، حضرت عيسي )ع(حضرت ابراهيم)ب
  )ع(،  حضرت ابراهيم)ع(سي حضرت مو)ج
  )ع(،   حضرت موسي)ع(حضرت عيسي  )د

  
  
  
  
  

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

25/0  
  

25/0  

  درك متن

  .نيستكداميك از گزينه هاي زير از مظاهر آفرينش گري انسان )1

  
25/0  



  فضاي ذهن)د              اينترنت            )تلفن                   ج)رايانه                   ب)الف
  .دارد........محتوايي »راه نيك بختي«شعر)2

  حماسي)الف و ب                          د)تعليمي                 ج)اندرزي               ب)الف
  .وصل كنيد» ب«را به ستون »الف«ستون )3 

                                                      ب                                                     الف 

  هاي مهم زندگيتتدبير مناسب در موقعّي)الفارتباط مؤثر                         )1

  ارتباط درست و سنجيده)تفكّرخّلاق                           ب)2
  مهارت در كشف و نوآوري)تصميم گيري                      ج)3
  مخّفف كدام كلمه است؟»دسپن«)4

  پندار)سپندان                     د)اسفند                ج)اسپند                    ب)الف
  را چگونه خلق كرده است؟»ملخ« خداوند» خوب جهان را ببين«با توجه به درس )5
  .با توجه به كادرزير  نويسنده ي هر درس را مشخص   كنيد)6

  درسنام   نام نويسنده

  پيش از اين ها
  آداب نيكان

  راه نيك بختي

  محمد حبله رودي
  ايرج ميرزا

  قيصر امين پور
  25/0.است.......جمع» اصول«)7 

  هيچ كدام)اصالت                 د)اصيل                     ج)اصل                 ب)الف
  را به جنيد چگونه آموزش داد؟» سخن گفتن«بهلول اصل)8

  
25/0  
  

75/0  
  
  
  
  
  

25/0  
  

1  
75/0  
  
  
  
  
  

25/0  
  

5/0  

  حفظ شعر

  .  به دوش بت شكن......................آتشين سخن) .....................1
  .     شد نيامدي!.....................دوباره صبح،ظهر،نه...........................                 تمام طول هفته انتظار)2

  
1  
1  

  


