نام و نام خانوادگی:

نام مدرسه :

پایه هشتم

زمان 54 :دقیقه

درس ادبیات فارسی

ابیات وعبارات زیر را به نثر ساده وروان بنویسید.
چون برآیداین همه گل های نغز کامکار

الف)عقل ها حیران شودکزخاک تاریک نژند
ب)برق از شوق که می خنددبدین سان قاه قاه؟

ابر ازهجرکه می گریدبدین سان زارزار؟

ج)با چشم ادب نگر پدر را

ازگفته او مپیچ سررا
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از کجا گرددپدیدار  ،این همه نقش ونگار؟

د)راستی را کس نمی داند که در فصل بهار

1

چه عزیزی که نکردی بامن

ه)کنم از جیب نظر تا دامن

و)دشمن نمی تواند برشما چیره شود وسالیان درازمی توانید ظفرمندبه سر برید.
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م) تودعوی دانایی می کردی اکنون به نادانی خود معترف شدی.

0/5

ن)جوالهه ای به وزارت رسید .نا گاه ازپس وزیربدان خانه درشد.

 2باتوجه به بیت به سواالت پاسخ دهید.
ماه برق کوچکی ازتاج او

هرستاره پولکی ازتاج او

الف)شیوایی بیان بیت زبانی است یا ادبی؟

پ)مشبه ومشبه به را در مصرع اول مشخص کنید.
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ج)ردیف وقافیه راپیدا کنید.

0/5

ح)در عبارت زیر "هسته و وابسته" را مشخص کید.
عجب لباس گران قیمتی

ت)در گروه اسمی "این روزگار تسلط دستاوردهای علمی "هسته کدام است؟
د) علمی
ج)تسلط
ب) روزگار
الف) این

0/55
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د)واژه های درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.
الف-بن مضارع آویختن (آویز-آویخت-بیاویز) است.
ب-فعل فقط در جایگاه (فعلی-نهادی-متممی )قرار می گیرد.
ج)بوستان وگلستان وکلیله ودمنه ازبهترین نمونه های ادبیات (تعلیمی –حماسی-نمایشی) است.
د) تکرار آکاهانه یک حرف یا صدا با عنوان (نغمه حروف -تشخیص)شناخته شده است.
 3به سواالت پاسخ دهید .
الف)برای پربار کردن روزهای زندگی چه باید کرد؟
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ب) بهترین زمان سخن گفتن چه هنگامی است؟
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ب) برترین وگرامی ترین ارمغان"ایران" به دیگر سرزمین ها چیست؟

 4معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.
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-1هرکس به آسانی نمی تواند،حصارخانواده را فرو بریزد.
-2تو می خواهی مرشد خلق باشی.
-3خارکش پیری با دلق درشت

-4گفت اری خانه او بی ریاست

-5تویی که برفروفروغ ایران خواهی افزود
-6بصر منتهای جمالش نیافت

-7کاین تماثیل ازکجا آمد پدید
-8تاج عزت به سرم بنهادی

 5الف ) شعری که مصرع های آن دو به دو هم قافیه باشنددر اصطالح .....................می گویند.
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 6عبارات زیر معرف کیست؟

1

الف)این شاعر ازنویسندگان بزرگ قرن یازده بودکه اثرش جامع التمثیل می باشد.

ب) نویسنده کتاب فرزند ایران ونویسنده وپژوهشگربرجسته ایران می باشد.
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 7آثار زیر از کیست؟

الف)تنفس صبح.................................
ب)بهارستان .................................

2

 8ابیات زیر را کامل کنید.

چون با ادب وتمیز باشی

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

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

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

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

هرچند تورا در آن ضررهاست
موفق باشید

