وزارت آموزش و پرورش

نام و نام خانوادگی:
کالس:
تعداد سؤاالت17:

تعداد صفحات2:

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

دی ماه 93

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خواف

دبیر  :آزاده عطوفتی رودی

ردیف
1

 آزمون فارسی هشتم 

معنی شعر و نثر (  6نمره )

ؼوارک

دختر زرًگن  ،اتیات ٍ عثارات زیر را تِ ًثر ظادُ ٍ رٍاى تٌَیط .
الف – در دٍلت تِ رخن تگؽادی

تاج عست تِ ظرم تٌْادی

1

ب – عقل ّا حیراى ؼَد کس خاک تاریک ًصًذ

چَى ترآیذ ایي ّوِ گل ّای ًغس کاهکار

1

ج – هی کَغ کِ ّرچِ گَیذ اظتاد

گیری ّوِ را تِ چاتکی یاد

1

د – پایِ ّای ترجػ از عاج ٍ تلَر
ُ – جْاى هتفق تر الْیتػ

تر ظر تختی ًؽعتِ تا غرٍر
فرٍ هاًذُ از کٌِ هاّیتػ

ٍ – خذاًٍذغ را تگَی کِ گرگ تثرد .

0/5
1
0/5

ز – ٌّگاهی کِ یاٍر ٍ پؽتیثاى ّن تاؼیذ  ،دؼوي ًوی تَاًذ تر ؼوا چیرُ ؼَد .

1

معنی واژه (  2نمره )
2

2

دختر خَتن ٍ ،اشُ ّای هؽخص ؼذُ را هعٌی کي .
ایراى ظرزهیي ظپٌذ فرّ ٍ فرٍغ اظت .

هیْي ها خاظتگاُ تخرداى اظت .

ای پیر خرف گؽتِ  ،خوَغ

چَى ًپرظی کایي تواثیل از کجا آهذ پذیذ

هلخ دٍ حذقِ چًَاى هاُ دارد
ّیاَّی کالغ ظکَت تاغ را ؼکعت

قائن هقام لحظِ ای مکث کرد .
تِ حالٍت تخَرم زّر کِ ؼاّذ ظاقی اظت
دانش های زبانی و ادبی (  3نمره )

3

ؼکل قالة ؼعری هثٌَی را تکػ .

0/5

4

در گرٍُ ّای اظوی زیر هسته را هؽخص کي .

0/5

* ّفت هرٍاریذ درخؽاى
5

* ایي خاًِ تسرگ

در جولِ ّای زیر اًَاع جناس را هؽخص کي ٍ ًَع آى را تٌَیط .
* ًِ ّر چِ تِ قاهت هْتر  ،تِ قیوت تْتر

* تی ًام تَ ًاهِ کی کٌن تاز

1

6

1

اجسای جولِ زیر را هؽخص کي ًْ(.اد -فعل ٍ ) ...
هرین رٍزًاهِ را از دٍظتػ گرفت .
درک مطلب (  4نمره )

7

خفاغ ٍ طاٍٍض در ادتیات ًواد چِ چیس ّایی ّعتٌذ ؟

0/5

8

در تیت " حیف اظت طایری چَ تَ در خاکذاى غن  /زیي جا تِ آؼیاى ٍفا هی فرظتوت " مىظور اس خاکدان غم چیست ؟

0/25

9

تیت "گلعتاى کٌذ آتؽی تر خلیل  /گرٍّی تر آتػ ترد زآب ًیل " تِ کذام داظتاى ّا اؼارُ دارد ؟

0/5

10

در تیت " در هیاى راُ در یک رٍظتا  /خاًِ ای دیذین  ،خَب ٍ آؼٌا " هٌظَر از خانه کجاظت ؟

0/25

11

در ؼعر " آزادگی " چرا خارکػ پیر خذا را ؼکر هی کرد ؟

12

رٍایت "مه عزف وفسً  ،فقذ عزف ربً " با کذام مهارت زندگی ارتباط دارد ؟

13

حذیث " حق را تگَییذ ّر چٌذ تِ زیاًتاى تاؼذ " تا کذام تیت ؼعر راُ ًیک تختی تٌاظة دارد ؟

14

هتي حواظی تا چِ لحٌی خَاًذُ هی ؼَد ؟

15

در ؼعر راُ ًیک تختی ؼاعر ترای ظعادت ٍ خَؼثختی چِ کار ّایی پیؽٌْاد هی کٌذ ؟

16

در تیت "کیست آن صورتگز ماٌز کً بی تقلیذ غیز  /ایه ٌمً صورت بزد بز صفحً ٌستی بً کار " بً کذام وام خذاووذ اشاري شذي

0/25

17

است؟
ترتریي ٍ گراهی تریي ارهغاى ایراى تِ دیگر ظرزهیى ّا چیعت ؟

0/75

18

بىویسی.
د
تا تَجِ تِ تیت "کای فزاسوذي ایه چزخ بلىذ  /وی وواسوذي دل ٌای وژوذ " تفاوت معىایی کلمً مشخص شذي را درگذشتً و امزوس

1
0/25
1
0/25

خود ارزیابی (  3نمره )
1

1

شعر حفظی ( 2نمره )
19

اتیات را کاهل کي .
الف – کاى رٍز تِ ......................تَ چِ افسٍد

ٍز  ......................خَد چِ تردُ ای ظَد

0/5

ب – هْرتاى ٍ ظادُ ٍ ..........................اظت

هثل ........................در دل آییٌِ اظت

0/5

ج .............................................................. -

از رگ گردى تِ هي ىزدیک تر

0/5

د – تا چؽن ادب ًگر پذر را

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

0/5

از خدا می خواهم آن هچ را هک شایسته توست هب تو هدهی بدهد  ،هن آن هچ را هک آرزو داری  ،زریا گاهی آرزو اهی تو کوچک است و شایستگی اهیت بسیار .

