
 

 

 

 

 

 

نمره(1)معنی واژه   

 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید. 1

 ........(در آیــــیـــنــــۀ دل کــــنــــی        صــــفـــایـــی بـــه تـــدریــج حـاصـل کـنی )..................................... تـــــأمّــل* 

 ............................(، استوار چون کوه، می کوشند همه را به خویشتن باز آورند.).................نَستوه* تو از آن آزاد اندیشانی هستی که پایدار و 

 چـون بـرآیـد ایـن هـمه گـل هـای نـغـز کـامکار ).............................................(      نَـژَنـد* عـقـل ها، حـیـران شـود کر خـاک تـاریـک 

 ــرد: آری                 ).............................................(مــی کــنـی؟ عـرض ک ارشــاد* فـرمــود: تـویــی شــیـخ بــغـداد کـه مــردم را 

 نمره(1تاریخ ادبیات )

 به سؤال های زیر پاسخ دهید. 2

 * نویسندۀ آثار زیر را بنویسید.

 به قول پرستو: -2تفسیر صافی:                                                              -1

 توضیح زیر معرّف کدام شاعر است؟* 

 "عرفانی وی نیز بسیار مشهور است.« ترجیع بند»از شاعران دورۀ افشاریه و زندیه است که در سرودن غزل از سعدی و حافظ پیروی می کرد. "

(.......................................................................................................) 

 نمره( 5/2معنی و مفهوم شعر و نثر )

 بیت ها و جمله های زیر را به فارسی روان بازنویسی کنید. 3

 * مُــــحـــال اســـت ســــعـدی کــه راه صـــفا                  تـــوان رفــت جــز بــر پــی مـصـطـفـی

 

 اجـتـمـاع دوسـتـان یـکـدلم آمــد بـه یـاد             * سـر بـه هـم آورده دیـدم، بـرگ هـای غـنـچـه را     

 

 * گـفـتـم: مـرا غـم تـو، خـوش تــر ز شــادمـانـی                   گـفـتا کـه در ره مـا، غـم نیز شادمان است

 

 «بُرد.خـداونـدش را بـگوی که گرگ بِ»مـرد گـفـت: « گـوسـفـنـدان از آنِ من نـیـسـت.»* چـوپـان گـفـت: 

 

 * زیــــن گــفــتـه ســعـادت تـو جــویــــم                        پـــس یــــاد بــگــیــر هـرچه گــویـم

 

 

 پایه هشتم فارسی                                                                                                                                       

                                                            22/10/1400 تاریخ آزمون:باسمه تعالی                                                                                                                                                                                                             

               صبح                     10  ساعت برگزاری :                                                 یزد نام ونام خانوادگی:                                                                              اداره کل آموزش و پرورش استان 

 صفحه 2ه یک یزد                                                         تعداد صفحات:    نام پدر :                                                                                           مدیریت آموزش و پرورش ناحی

                                                     سوال 6   اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان                                                   تعداد سواالت:                                                            شماره کالسی:                

   دقیقه 45:   مدت پاسخگوییدبیرستان متوسطه دوره اوّل استعدادهای درخشان شهید دکتر رمضانخانی                                                                

                                                                               

 

 

 

اول امتحانات نوبت    1400-1401سال تحصیلی  

                 امضاء دبیر      نمره به عدد:                           نمره به حروف:                                                                                                                       نام و نام خانوادگی دبیر :    



 نمره( 5/1دانش های زبانی )

 به سؤال های زیر پاسخ دهید. 4

 * نقش واژه های مشخص شده را بنویسید.

 از حرکت در نور خورشید ناتوان است )..................................( خفّاش -را )....................................(                      پدربا چشم ادب نگر  -

 * هستۀ گروه اسمی را در جمله های زیر مشخص کنید.

 کوچکترین بخش اجتماع ).................................( -              آن اعتقادات مذهبی    )...................................(         -

 * جدول زیر را کامل کنید

 بن مضارع بن ماضی مصدر

   آزمودن
 

 نمره( 5/2درک مطلب )

 به سؤال های زیر پاسخ دهید. 5

 نماد چه گروهی از انسان ها است؟« طاووس»* در بیت زیر 

 نگاری که هست، خلق              تحسین کنند و او خجل از پایزشت خویشطاووس را به نقش و  -

 

 بر چه موضوعی تأکید دارد؟« زنهار مگو سخن به جز راست / هرچند تو را در آن، ضررهاست»* بیت 

 

 در جمله های زیر به ترتیب چه معنایی دارند؟« خداوند»* واژۀ 

 "«به خدای چه بگویم؟!»م گفت: غال« خداوندش را بگوی که گرگ ببرد.»مرد گفت: "

 

 چیست؟« حکیمی گفته است: افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند.»* مفهوم جملۀ 

 

 چیست؟« دوستی از من به من نزدیکتر / از رگ گردن به من نزدیکتر»* منظور شاعر از مصراع دوم بیت 

 

 نمره(5/1دانش های ادبی )

 دهید.به سؤال های زیر پاسخ  6

 به کار رفته است؟« نغمۀ حروف»* در کدام یک از بیت های زیر آرایۀ ادبی 

 خـیـزیـد و خـز آریـد کـه هـنگام خـزان اسـت           بـاد خـنـک از جـانـب خـوارزم، وزان اسـت -

 جــان بــاشبـــا مـــــادر خــــویـش مــهــربـان بـــاش           آمـــادۀ خــــدمــتــش بــه  -

 * در تشبیه به کار رفته در جملۀ زیر، کدام رکن تشبیه محذوف است؟

 گویی بادبان کشتی است که ناخدا آن را برافراشته است. -

 

  * آثاری را که محتوای اندرزی و تعلیمی دارند، مشخص کنید.

 لیلی و مجنون -مثنوی معنوی                         -            شاهنامه                   -کلیله و دمنه                           -

 


