باسمه تعالي

نام ...............................................................
نام خانوادگی .............................................
نام پدر .......................................................
نام درس  :ادبیات فارسی
شماره صفحه 1 :
تصحیح

تاریخ و امضاء :

1

معني بیت های زیر را به فارسي روان بنویسیذ.

2

نام و نام خانوادگی دبیر  :ابوالفضل حقانی پور نمره به عدد :
نمره به حروف :

نام و نام خانوادگی دبیر  :ابوالفضل حقانی پور نمره به عدد :
تاریخ و امضاء :

نمره به حروف :

الف) کای فرازًذُ ی ایي چرخ تلٌذ ٍ /ی ًَازًذُ ی دل ّای ًَژًذ

1/5

ب) دَرِ دٍلت تِ رخن تگشادی  /تاج ػسّت تِ سرم تٌْادی

1/5

ج) حیف است طایری چَ تَ در خاکذاىِ غن  /زیي جا تِ آشیاى ٍفا هیفرستوت

1/5

ت) تِ چشن هرحوت سَین ًظر کي  /شفیغ آخرت  ،خیرالثشر کي

1/5
2

معني واشه های مشخص شذه ی زیر را بنویسیذ.

شذ چٌاى از تَفِ دل کام سخٌَر تشٌِ
ٍ آى کِ حةّ ٍطي ًذاشت تِ دل
3

تجدید نظر

سازمان آموزش و پرورش فارس
مذیریت آموزش و پرورش الرستان
دبیرستان غیر دولتي کوشا (دوره اول)

نوبت امتحانی  :نوبت دوم
پایه  :هشتم
تاریخ امتحان 97/02 /22 :
شماره ردیف ...................
مدت امتحان  50دقیقه

/
/

شیر حق را داى هٌُسُّ از دغل /
تاد خشن ٍ تاد شَْت  ،تاد آز /

در بیت زیر چه آرایه های ادبي به کار رفته است؟ مشخص کنیذ.

1

« یکی را تِ سر ترًْذ تاج تخت  /یکی را تِ خاک اًذر آرد ز تخت

4

در جمله زیر گروه اسمي را بیابیذ و هسته  ،و وابسته ها و نوع هریک را مشخص کنیذ.

1

 -داًش آهَزاى چٌذ درخت کاشتٌذ.

5

0/5

در مصراع زیر آرایه ی جناس را بیابیذ.

سرٍ چواى هي چرا هیل چوي ًوی کٌذ.
6

برای هریک از واشه های زیر  ،یک هم مترادف بنویسیذ.

الف) حاهی:
7

0/5

ب) ػسّت :

اجسای جمله زیر ( نهاد  ،فعل  ،متمّم  ،مفعول ) مشخص کنیذ.

ایي هلّت شجاع  ،در ّشت سال  ،حواسِ ّای شگفت اًگیس آفریذًذ.

1

8

« مثنوی » چه نوع قالب شعری است و موضوع آن چیست؟ با رکر مثال

9

کلمات زیر را با صفت های بیاني مناسب  ،گسترش دهیذ.

حرم :

1

0/5
دریا :

 10حفظ شعر

الف) اتیات زیر را کاهل کٌیذ.

1

ای تَاًاتریي هظلَم
..............................................................................................
ب) جای ًقطِ چیي را پر کٌیذ.
ٍطي هي  ،آُ  .....................................................هؤدّب !
ای  .................................................هتَاضغ

نمره کتبی ......................... :
نمره شفاهی :

.........................

جمع نمره :

.........................

0/5

