
 

 

                                                79آذر -چهار درس اول –پایه هشتم  –ادبیات فارسی  –آزمون تبار 

 (معنای درست واژه های ))بصر،بوریا،نغز،سپند((در کدام گزینه آمده است؟1

 ب(بینش،حصیری از نی،نیکو،مقدس                        الف(بینش،گلیم،پیمان شکنی     

 د(دیدن،حصیی ازنی پیمانشکنی مقدس               ج(دیدن،حصیری از نی،نیکو،اسفند     

 (درکدام گزینه ،غلط امالیی وجود دارد؟2

 (از شگفت انگیزترین پرندگان درآفرینش،طاووس است که خداوند آن را در استوار ترین شکل بیافرید.  1

 (میهن شکوهمند ما این خواستگاه بخردان سرزمینی است که ما بدان می نازیم   2

 (حتی اگر همه متحد شوند،ملخ ها ،نیرومندانه وارد کشتزار می شوند.3

 گزیند تا در پرتو تاریکی آن ،روز خود را جست و جو کند.(شب را چونان چراغی بر می 4

 (نام خالق اثر مقابل آن درست آمده است؟3

 الف(به قول پرستو)صائب تبریزی(         ب(جامع التوایخ )قاآنی شیرازی(

 د(کتاب پریشان)خواجه رشید الدین فضل اهلل(ج(تنفس صبح )قیصر امین پور(     

 بن ماضی و بن مضارع به ترتیب در کدام گزینه آمده است«افراشتن»وانگاشتن »(از مصدر4

   افراخت -فروخت-نگر-افراز          ب(نگاشت-افروخت-انگار-الف(نگاشت

 افراز-افراشت-انگار-(انگاشتدافروز             -افراشت-نگار-تج(انگاش

 گزینه نقش متممی دارد؟ مر کدا(ضمیر پیوسته سوم شخص د5

 های برجش از عاج بلور             بر سر تختی نشسته با غرورپایه -الف

 سی و طوفان نعره توفنده اشرعدوبرق شب طنین خنده اش          -ب

  پس آن خدای خشمگین       خانه اش اینجاست؟ اینجادر زمین؟: گفتمش -ج

 عادت او نیست خشم و دشمنی          نام او نور و نشانش روشنی-د

 زیر کدام ارکان تشبیه حذف شده است؟(دربیت 6

 ))ماه برق کوچکی از تاج او                      هر ستاره پولکی از تاج او((

 مشبه و ادات تشبیه-د         وجه شبه   -ج         ادات تشبیه    -ب     وجه شبه ادات تشبیه    -الف



 

 

 (مفهوم و کابرد همه بیت ها یکسان جز............7

 به نام خدایی جان آفرید                سخن گفت اندر زبان آفرین-الف

 به نام خداوند جان خرد                   کزین برتر اندیشه بر نگذرد-ب

 ای نام نکوی تو سردفتر دیوان ها       وی طلعت رو تو زینت ده عنوان ها-ج

 هر چه بستندنام تو کلید                ای کار گشای هر چه هستند-د

 مفهوم عبارت زیر از کدام گزینه دریافت می شود؟(8

 «تویی که در این روزگار چشم و چراغ ایرانی تویی که دست هنر از آستین فرهنگ وادب بر خواهی آورد»

 امید دارد ایران زمین تو پس از کردگار جهان آفرین           به-الف

 د شیر ژیان را به کسننداهنر نزد ایرانیان است و بس            -ب

 چو ایران مباشد تن من مباد      بدین بوم برزنده یک تن مباد-ج

 ات،هم هنر،دوست دارمهنروار،اندیشه ات رخشدومن     هم اندیشه-د

 (مفهوم کلی همه گزینه ها به جز............درست بیان شده است؟ 9

 (روان شود)اعتراف کردن زبان وخامه دشمن آن است که براستوارترین ستایش -الف

 هرکسی که ایران را بشناسد دل بدان خواهد بست)عالقه مند شدن(-ب

 سر از همگناهان بر می افرازیم)پادشاهی کردن(-ج

 باری است که بر دوش تو نهاده است)احساس مسولیت کردن(-د

 (مفهوم عبارت زیر از کدام گزینه دریافت می شود؟11

 باشید،دشمن نمی تواند بر شما چیره شود وسالیان درازمی توانید پیروز ظفر مند به سر برید تا هنگامی یاور و پشتیبان هم

 شیر ژیان را بدرانند پوست                       مورچگان  را چو بود اتفاق         -الف

 در پریشان حالی و درماندگی        دوست آن باشد که گیرد دست دوست     -ب

 که خلق از وجودش در آسایش است                خدارا بر ان بنده بخشایش است       -ج

 چون تو با مایی نباشد هیچ غم                    گر هزاران دام باشد هر قدم          -د

                                                                              


