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  مفرد کلمه های زیر را بنویسید. -3

 علوم :                                 شعرا :                                 همگان:                             آزادگان : 
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 محل مهر و امضاء مدیر

 

 سؤال

 صبح8ساعت امتحان :            شميم عرفان دخترانهنام واحد آموزشی : دبيرستان غيردولتی        لی ) شماره داوطلب ( :        ش صند

 دقيقه 60 وقت امتحان :                                           هشتم   پایه :        نام پدر :                           گی :                         نام و نام خانواد

      10/94/   تاریخ امتحان:        94 -95نوبت امتحانی : نيمسال اول          کشاورزیخانم دبير :          ادبيات          سؤال امتحان درس : 



 
 

 بارم سواالت
 کلمات زیر را با صفت بیانی مناسب گسترش دهید. -4

 :  ذات:                              کشور:                                   نگاه:                                 کشتی
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 ذر بیت )) ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد / دل رمیده ی ما را انیس و مونس شد (( -5

 کدام واژه ها با هم مراعات النظیر دارند ؟ -1

 منظور شاعر از )) ستاره (( چیست ؟ -2

 )) ماه مجلس شدن (( به چه معناست ؟   -3
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 در عبارت زیر )) هسته (( و صفت بیانی را مشخص کنید. -4

 بچه های ایران ، فرزندان حقیقی من هستند. 
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 جاهای خالی را پر کنید.  -5

 گویند .الف( به نوشته ها و سروده هایی که سرشار از موعظه هستند ادبیات ....................... 

 ب( کلمه ی )) دولت (( در قدیم به معنی ......................... به کار رفته است. 
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 نویسنده  و قرن آثار زیر را بنویسید.  -6

 ) نویسنده ( :                          ) قرن ( :                           :) نویسنده ( :                      )  قرن ( :                        هفت اورنگ:گلستان 
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 درست شود. مثنوی  جایگاه قافیه ها را در شکل زیر نشان دهید تا قالب شعر-7

 ــــــــــــ      ـــــــــــ

 ــــــــــــ      ـــــــــــ
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید. 

 در کدام بیت ردیف وجود دارد؟ -1

 الف( چون این دو شوند از تو خرسند               خرسند شود زتو خداوند 

 ب( چو قدر بزرگان نگه داشتی                        سر سروری برمه افراشتی 

 ی چراست رج( که من عاشقم گر بسوزم رواست                تو را گریه و سوز با

 د( که ای مدعی عشق کار تو نیست                 که نه صبر داری نه یارای ایست 

 

 کتاب ............................ به تقلید از گلستان نوشته شده است. -2

 االسرار د( مخزن                   ج( اسرار التوحید                  ب( بوستان                     الف( بهارستان 

 

 آرایه به گار رفته در کدام عبارت ، نادرست است ؟ -3

 ) تشخیص (  است ب( گل جواب سالم خورشید                       بنهادی ) تشبیه (  مالف( تاج عزت به سر

 د( بالی آدمی باشد زبانش ) تضاد (                               ج( از گفته او مپیچ سر را ) کنایه ( 

 

 رو چند جمله دارد؟                پیر گفتا که چه عزت زین به         که نیم بر در تو بالین نه ه بیت روب -4

 د( پنج جمله                     ج( چهار جمله                      ب( سه جمله              الف( دوجمله 

 

 باتوجه به عبارت زیر ، همه ی گزینه ها )) هسته (( گروه اسمی محسوب می شوند به جز ....... -5

 جوانه ریشه ی کوچکش را برای پیدا کردن آب در دل زمین به این سو و آن سو می فرستاد .

 د( دل                           جوانهج(                     ب( ریشه                       الف( آب 
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 بارم سواالت
 در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟ -6

ل کند و حریم خویش را شناخت و به مّاست که باید در گذشته خود تعجوالهه امیر را گفت : زنهار ، از فظایل انسانی آن 

 جایگاه خود معترف بود.

 د( چهار غلط                           ج( یک غلط                    ب( سه غلط               الف( دو غلط 

 

 با توجه به عبارت زیر )) مشبه و مشبه به (( به ترتیب در کدام گزینه است ؟ -7

 اینترنت پنجره ای است رو به جهان بیرون .

 ب( جهان ) مشبه ( پنجره ) مشبه به (                      الف( پنجره ) مشبه ( اینترنت ) مشبه به ( 

 د( پنجره ) مشبه ( جهان ) مشبه به (                         ج( اینترنت ) مشبه ( پنجره ) مشبه به ( 

 

 مفهوم کنایی کدام عبارت نادرست است ؟  -8

               الف( دانش دست و پا شکسته داشتن : دانش ناقص داشتن 

 : معروف بودن  نب( بر سر زبان ها بود

        گشودن : کسی را به خوشبختی رساندن ج( در دولت به رخ کسی 

 د( بر در کسی بالین نهادن : بر در کسی خوابیدن 

 

 همه گزینه ها از آثار داستانی )) محمود حکیمی (( به شمار می روند به جز .......... -9

 د( پیام آور محبت                 حس ششم                     ب( به سوی ساحل                          الف( وجدان 

 

 واژه های همه گزینه ها با وجود تفاوت ظاهری معنایی یکسان دارند به جز ...... -10

 د( آستان و آستانه                ام ج( نردبان و نردب                   ب( آسیا و آسیاب           الف( پشت و پشته 
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