
 هعٌی ٍاصُ ّبی هؾخـ ؽذُ را ثٌَیغیذ -1

 اًگلیظ ؽکغت خَرد. تَطئِ*ؽبُ ثِ تٌگٌب افتبد ٍ              رٍا هذاریذ.                                   تعلل*ثالفبفلِ ؽزٍع کٌیذ ٍ 

 ًضًذ.*ٍ ای ًَاسًذُ دل ّبی  اس هي خَاعت کِ ثِ اٍ خَاًذى ًٍَؽتي یبد دّن. فی الوجلظ*ّوبى جب 

 دؽوي جبری ؽَد. خبهٍِ  ثِ ٍی ثبس خَرد ٍ آى سر ثجزد.                                  *ثزتزیي عتبیؼ اى اعت کِ ثز سثبىطزاری *در راُ 
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 جوالت سیز را ثِ ًثز رٍاى ثبسگزداًیذ. -2

 *ّوچَ هبّی کِ فتذ سآة  ثزٍى آل ًجی                     هی تپیذی دلؾبى، عَختِ در ثز تؾٌِ

 *ٍ آى کِ حت  ٍطي  ًذاؽت  ثِ  دل                         هزدُ  سآى  خَة تز  ثِ  ثبٍر  هي 

 *گفت : هي  تیغ  اس  پی حك هی سًن                         ثٌذُ ی   حمن   ًِ   هبهَر   تٌن

 *در اردٍگبُ ّبی رصین ثعث ، رٍحیِ  غبلت اعزای ایزاًی رٍحیِ ی هجبرسُ ثب عغتی ٍ تٌجلی ثَد.

 *السم ًیغت در کبرّب عجَل ثبؽیذ، یعٌی ًجبیذ ثذٍى تفکز ٍ تبهل ثِ کبری الذام کٌیذ.

 *اعتعوبل تَتَى ٍتٌجبکَ در حکن هحبرثِ ثب اهبم سهبى فلَات اهلل اعت.
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 ًبم ًَیغٌذُ ّز اثز را ثٌَیغیذ. -3

 د( ثْبرعتبى الف( ثِ لَل پزعتَ                     ة( حذیمِ الحمیمِ                   ج(اس آعوبى عجش              
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 هفزد کلوبت سیز را ثٌَیغیذ. -4

 الف( اعوبل                              ة( عمَل                              ج( اعوبل                              د( اٍلبت
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 5/0 ادثیبت تعلیوی یب اًذرسی را تعزیف کٌیذ. -5

 5/0 هثبل ثیبٍریذ.آرایِ کٌبیِ را تعزیف کٌیذ ٍ ثزای آى یک  -6

 پبعخ کَتبُ دّیذ. -7

 چیغت؟ "ثِ سٍدی کَدکبى عٌگ ًبثَدتبى خَاٌّذ کزد "الف( هٌظَر اس کَدکبى عٌگ در عجبرت 

 چیغت؟ "اًمالة اعالهی، تَلذی دیگز "ة( هٌظَر اس عجبرت 

 ج( چزا سًذگی ثِ یک عفز تؾجیِ ؽذُ اعت؟

 د( ثِ ًظز ؽوب راُ رعیذى ثِ خَؽجختی چیغت؟

 ُ( ثشرگ تزیي ًوبیؼ ًبهِ ًَیظ جْبى لمت چِ کغی اعت؟
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 جبّبی خبلی را ثب کلوبت هٌبعت پز کٌیذ. -8

 الف( ثِ تکزار یک حزف فبهت یب هقَت در عجبرت یب ثیت ................. هی گَیٌذ.

 ٍاج ّبی عبسًذُ ، ثب اختالف در هعٌی .................... ًبهیذُ هی ؽَد.ة( یکغبًی یب ّن عبًی دٍ یب چٌذ ٍاصُ در 

 ج( ًبم دیگز لبلت هثٌَی .............. اعت .

 د( رکي افلی در یک تؾجیِ .............اعت.

 

 

1 

 

                                                                                                                              

       :تاریخ                                                  وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران                                          :نام درس

 ساعت شروع     اره آموزش و پرورش شهرستان نرماشیراد                                             : نام و نام خانوادگی

 03:مدت امتحان                                                                                        هشتم  :پایه

 درساز:خانم  دبیر مربوطه

 بارم سواالت                   ردیف



 (  در اثیبت سیز کٌبیِ ّب را هؾخـ کٌیذ ٍ هفَْم آى ّب را ثٌَیغیذ.9

 الف( ٌَّس اس دّي ثَی ؽیز آیذػ                          ّوی رای ؽوؾیز ٍ تیز آیذػ

 ة( ثب چؾن ادة ًگز پذر را                                   اس گفتِ اٍ هپیچ عز را

 ج( اسهکبفبت عول غبفل هؾَ                             گٌذم اس گٌذم ثزٍیذ، جَ س جَ
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 75/0 عِ هَرد اس هْن تزیي هثٌَی ّبی سثبى فبرعی را ًبم ثجزیذ. -10

 اجشای جولِ، گزٍُ ّبی اعوی، ّغتِ ٍ ٍاثغتِ را هؾخـ کٌیذ. -11

 الف( اًغبى هَجَدی اجتوبعی اعت ٍ جبهعِ ٌّجبر ّبی فزٌّگی خبفی دارد.

 ة( ثبغجبى هْزثبى، گل ّبی فَرتی را کبؽت.

 یذ، تبة ٍ تحول عختی را داؽتِ ثبؽیذج( اس ّیچ چیش ثین هذار

 د( عجت لجبط سیجبیی را ثزای خَاّزت خزیذی!
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 5/0 دٍ هَرد اس ًوبیؼ ًبهِ ّبی ؽکغپیز را ًبم ثجزیذ. -12

 75/0 عِ هَرد اس ثْتزیي ًوًَِ ّبی ادثیبت تعلیوی را ًبم ثجزیذ. -13

 ثِ کبر رفتِ در ثیت ّبی سیز را ثٌَیغیذ.آرایِ ّبی   -14

 الف( رؽتِ  تغجیح  اگز  ثگغغت  هعذٍرم  ثذار                     دعتن اًذر عبعذ عبلی عیویي عبق ثَد

 ة( ٌّگبم تٌگذعتی در عیؼ کَػ ٍ هغتی                        کبیي کیویبی ّغتی لبرٍى کٌذ  گذا را

 عیزاة را هبًذ                           دلن در ثی لزاری چؾوِ ی عیوبة را هبًذ ج( لجت  تب  در لطبفت  اللِ 

 د( ای غٌچِ خٌذاى چزا خَى در دل هب هی کٌی؟                  خبری ثِ خَد هی ثٌذی ٍ هب را س عز ٍا هی کٌی
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 75/0 ثزتزیي ٍ گزاهی تزیي ارهغبى ایزاى ثِ دیگز عزسهیي ّب چیغت؟ -15

چِ آرایِ ای دارد؟ ٍ ثِ چِ  "ؽیز حك"تزکیت  "اس علی آهَس اخالؿ عول                ؽیز حك را داى هٌشُ اس دغل "در ثیت  -16

 کغی اؽبرُ دارد؟
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 هتي سیز هعزف چِ کغی اعت؟-17

دارد. عؾك ثِ عزسهیي فلغطیي ٍ اعتمالل آى اس اس ثشرگ تزیي ؽبعزاى هعبفز عزة اعت  کِ ؽعز اٍ ثب اًمالة ٍ هجبرسُ پیًَذی آؽکبر 

 درٍى هبیِ ّبی افلی ؽعز اٍعت.
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 هجوَعِ ًَؽتِ ّب ٍ اًؾب ّبی لبئن همبم فزاّبًی چِ ًبم دارد؟ ٍ در ًَؽتي ایي اثز اس چِ کتبثی پیزٍی کزدُ اعت؟ -18
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 «هَفك ثبؽیذ»

 

 


