
1400 / 2 /26تاریخ امتحان:   

دقیقه   54 :مدت آزمون  

 امتحان: قرائت فارسی

   بسمه تعالی
اراک  2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه   

هر      آموزشگاه نمونه اط  
فارسیدرس: سواالت امتحان هماهنگ     

   نام:                                   
                           نام خانوادگی:

هشتمپایه :      

. وید خدا عهده دار روزی او می شودپیامبر)ص( : هر که علم ج بارم   ردیف 

5/1  معنی واژه های زیر را بنویسید.  

م. حصار:    مستمعان:       د.     ر. خیل:              ج. انسجام:  دامت:      ب. تعلّل:      الف. ن  

    1 

بنویسید معنی ابیات زیر را  3  

زین جا به آشیان غم می فرستمت  م        الف. حیف است طائری چون تو در خاکدان غ  

 ب. کای فرازنده ی این چرخ بلند      وی نوازنده ی دل های نژند 

 ج. شد چنان از تف دل کام سخنور تشنه    که ردیف سخنش آمده یکسر تشنه  

  2  

 3 نفحات االنس اثر ................ می باشد و سلمان هراتی کتاب ................ را سروده است.  1

5/1 نهاد ،مفعول .......( واژه های مشخص شده را بنویسید. ) نقش دستوری   

 جوانه  نگاه نگرانش  را به سنجاقک  دوخت . 
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 ترکیب های وصفی و اضافی را مشخص کنید.  2

........  ب. شهر خوارزم: ...          الف. دفاع مقدس: ..........   

.....   ...د. نوجوان شاداب: ..   ........   ج. خسرو بی لشکر: ...   
 

5 

5/2 مشخص کردن واژه ها ( زیر را پیدا کنید. )نام آرایه + آرایه ابیات    

آرایه(   1الف. در زمان انداخت شمشیر آن علی     کرد او اندر غزایش کاهلی )   

آرایه(  2ب. با لب خشک و دل سوخته و دیده تر    غرقه ی بحر بال بود در آن بر تشنه )   

آرایه(   2ر )ج. برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه     ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زا  
 

6 

5/2  در عبارات زیرهسته و نوع وابسته ها را مشخص کنید و بنویسید.  

الف. آن صورتگر ماهر             ب. چند اثر ادبی                  ج. هر دو گل زیبا    
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 قافیه و ردیف را در ابیات زیر پیدا کنید.  2

. ....... ← قافیه  ....... ← ردیف   شیر حق را دان منزه از دغل     الف. از علی آموز اخالص عمل /  

. ......  ←قافیه  .......   ←ردیف    در غزا بر پهلوانی دست یافت / زود شمشیر بر آورد و شتافت ب.   
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 کامل کنید.  3

 الف. به خاک اندر آوردن کنایه از ...................... می باشد. 

یا صدا در عبارت یا بیت .................... گفته می شود. ب. به تکرار یک حرف   

آرایه ................ به کار رفته است. ج. در مصراع » سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند «   

 د. در جمله ی» محمد فرشته ی بی پناهی است « مشبه ، کلمه ............... است. 

.......... در قالب مثنوی سروده شده اند. و. کتابهای .............. و ........  

9 

.) حفظ شعر(   دابیات زیر را کامل کنی 1  

نسل حیدر همه از اکبر و اصغر تشنه           ...الف. .............................................   

....... .. ............. ....................  ب. تشنه لب کشته شود در لب شط از چه گناه         

موفق باشید                                                                                                        
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