
 باسمه تعالی :نام  

 گیالن استاناداره کل آموزش وپرورش 

 الهیجان مدیریت آموزش وپرورش شهرستان

 دبیرستان غیر انتفاعی یاس

  دقیقه    60         امتحان:مدت 

 3/1401/         تاریخ امتحان: فارسی  سواالت امتحان درس:  محل مهر 

 1 :صفحه 2 :سؤالصفحات  تعداد ل متوسطهدوره او                    هشتم:    پایه

 نمره پس ازتجدیدنظر:                                          نمره باحروف                             دنمره باعد                                       : راضیه محمودینام ونام خانوادگی دبیروامضا

 بارم عنوان سؤال      ردیف 

1 

 ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی وخدایی

 را بنویسید. صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر 

 □نادرست/  □درست                                                  است .« فضیلت » ، « فضایل » مفرد -الف

 □نادرست/  □درست                                        .می زیست  13در قرن « فدایی مازندرانی » -ب

 □نادرست/  □درست                                      قیصر امین پور است .» اثر « پریشان » کتاب  -ج

75/0 

2 

 ؟ شود ینم دهید«جناس »  نهیدرکدام گز

 □کنم باز  ینام تو نامه ک یب-ب                  □شرف مرد به جود است و کرامت به سجود  -الف

 □تن مرا مسکن   یوطن ، ا یا -د                      □بهتر   متیانه هرچه به قامت مهتر ، به ق-ج

25/0 

3 

 . دیها کلمات مناسب قرار ده نیچنقطه یبه جا

 ، .................. است .« اخالص »  ۀهم خانواد-الف

 نوشته  .. ...................است.  «یمعنو یمثنو» کتاب  -ب

دارندکه در آنها راه بهتر  ییملت ها سروده ها و نوشته ها یهمه  سندگانیشاعران و نو-ج

 .ندیگو ینوع سروده ها و نوشته ها ...............م نیدهند. به ا یرا نشان م یو خوشبخت ستنیز

 ................ است .، ...... نینماد کشور فلسط -د

 از ................................. است . هی، کنا« دنیانگشت ندامت به دندان گز»  -ه

5/2 

4 

 . دیبه سؤاالت مطرح شده پاسخ ده ریز تیبا توجه به ب

 «کن  رالبشریآخرت ، خ عینظر کن / شف میبه چشم مرحمت سو »

 ؟ ستیچ« چشم مرحمت »   ینقش دستور-الف

 .دیرا مشخص کن هیقاف-ب

 است ؟ یچه کس«  رالبشریخ» منظور از  -ج

5/1 

5 

  دیسیشده، بنو دهیخط کش رشانیرا که ز ییواژه ها یمعن

  دندیرس راه از بشارت چونان –ب                               میگز یبه دندان م ندامتانگشت  -الف

     یشد معترفخود  یبه نادان -د             جوانان                                           میعظ لیخ -ج

1 

6 

 را بنویسید . نقش دستوری واژه ای مشخص شده 

  خشم و دشمنینیست  عادت او

 

5/0 



7 

 . را به ابتدای فعل های زیر بیفزایید و شکل تغییر یافته ی آنها را بنویسید« ب » پیشوند 

 : افروخته است                 :                                     افتاد

 

5/0 

8 

  .زیر مشخص کنید را در جمله های «  صفت مبهم » 

 . خریدپدر نیما کتاب را از فالن مغازه  -الف 

 زینب چند مجله از دوستش گرفت . –ب 

 

5/0 

9 

 زیر را بنویسید.معنی شعرهای 

 / مرا بنما به سوی خویش راهی  الهی جانب من کن نگاهی -الف

 

 آل احمد همه عطشان ز بزرگ و کوچک / نسل حیدر همه از اکبر و اصغر تشنه -ب

 

 بپرهیزمی باش به عمر خود سحرخیز / وز خواب سحرگهان -ج

 

 ه از دغلاز علی آموز اخالص عمل  /  شیر حق را دان منزّ-د

 

 شکر گویم که مرا خوار نساخت / به خسی چون تو گرفتار نساخت -ه

 

5/2 

 محمودی –پوینده و پایدار باشید 



 به نام خدا

 1401خرداد  – نوبت دوم –پایه هشتم  –ریز بارم فارسی 

 بارم جواب شماره

 75/0 (25/0نادرست )  -ج              (25/0درست ) -ب      (     25/0درست ) –الف  1

 25/0 گزینه د 2

                                 (5/0ادبیات تعلیمی یا اندرزی ) –ج (        0/ 5)مولوی  –ب        (5/0)خالص ، خلوص  –الف  3

 پشیمان شدن و افسوس خوردن -ه                       (5/0زیتون ) -د

5/2 

 5/1 ( 5/0پیامبر )ص(  )  –ج       (5/0)نظر ، خیرالبشر  –(       ب 5/0) متمم  –الف  4

        (25/0)مژده ، خبر خوش  –ب  (                   25/0)        پشیمانی –الف  5

 (25/0)اعتراف کننده ، اقرار کننده –د                  (     25/0) دسته ، گروه –ج  

1 

 5/0 (25/0(                   خشم و دشمنی : مسند )25/0عادت او : نهاد )  6

 5/0 (25/0)بیفروخته بود  –( 25/0) بیفتاد  7

 5/0 (25/0)ب (  چند                                                          ( 25/0)فالن  –الف  8

 نظر دبیر 9

 (5/0هر سوال )

5/2 

 

 راضیه محمودی


