
50/05/79: تاریـخ امتحان     :   نام و نام خانوادگی باسمه تعالی شماره صندلی  :   

  ادبیات : نام درس اداره کل آموزش وپرورش استان البرز   صبح 9 ساعت امتحان  :

دقیقه  06وقت امتحان  :   کرج2مدیریت آموزش وپرورش ناحیه جای مهرآموزشگاه    99-99اول  نوبت و سال تحصیلی  : 

2تعداد صفحه:   1فحه:ـص (اول)متوسطه  پژوهاندبیرستان غیردولتی      هشتم پایه : 

نمره تجدید نظربه عددوحروف  :              امضاء                
  

امضاء        مایلیآقای نام دبیر :    نمره به حروف  : 
 

 نمره به عدد :
 

 (3ابیات زیر را به فارسی روان بازگردانید. ) -1
 ای ای / عمر در خارکشی باخته عزت از خواری نشناختهالف( 

 
 ده روز مهر گردون افسانه است و افسون / نیکی به جای یاران فرصت شمار یاراب( 

 
 کامکارهای نغز  چون بر آید این همه گلها حیران شود کز خاک تاریک نژند /  ج( عقل

 
 آدم و مرغ و مور و مگس د( پرستار امرش همه چیز و کس / بنی

 
 ه( کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر / این همه صورت برد بر صفحۀ هستی به کار

 
 

 باش به عمر خود سحرخیز / از خواب سحرگهان بپرهیز و( می
 
 

 (3)های زیر را معنی کنید.  ها و ترکیب کلمه -2
  

 گویم. میمستمعان به قدر فهم الف( 
 نظر تا دامن. جَیبب( کنم از 

        .ای به وزارت رسیده بود جواههج( 
         است؟ فغاند( گفت آن که سوخت او را کی ناله یا 

      کوشند. ، مینستوهه( تو از آن آزاد اندیشانی هستی که پایدار و 
                            کامکار نغزهای  و( چون برآید این همه گل

 
 (3شان بنویسید. ) ها را روبروی های امایی را بیابید و صحیح آن غلط -3

 ه مورچه و کوچکی جسّۀ آن بنگربالف( 

 چون نپرسی کاین تماسیل از کجا آمد پدید؟ب( 

 .شدند جا به جا آن ریز زرّات و خورد تکانی تشنه خاکج(  

 این خواستگاه بخردان و دانایان  د(

 اند این باب ه( کن نیک تعمل

 و( جهان متّفغ بر الهیّتش
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 (2؟ )متّصل کنید -4

 فیض کاشانی                                                       جامع التمثیلالف( 

 رودی محمد حبله                                                          بهارستانب( 
 قاآنی                                                                  پریشان (ج

 جامی                                                  د( شرح صحیفۀ سجادیه
 
 (1: )سوال پاسخ دهیدبا توجه به جملۀ زیر به  -5
 «.است رنگارنگ نگار، و نقش پر گلِ دسته مانند طاووس، پرهای»

 به،وجه شبه و ادات تشبیه( را در جمله باا نام ببرید: ارکان تشبیه ) مشبه و مشبه 

 
 
 نمره(2های آن خط بکشید. ) های زیر را مشخص کنید و زیر فعل تعداد جمله -6

 «.مرا با او کار است»گفت:  شیخ در پی او روان شد والف( 
 

 .مگو سخن به جز راست !زنهارب(  
 
 .مرا غم تو خوش تر ز شادمانی استگفتم ج( 

 
 .داری دانم و بی گمانم که تو ایران را از بن جان دوست می فرزندم!  من می د(
 
 

 (2) های ابیات زیر را نام ببرید: آرایه -7
 باد خنک از جانب خوارزم وزان است خیزید و خز آرید که هنگام خزان است /( الف
 آن یکی چون نیست با اَخیار یار / اجرم شد پهلوی فُجّار جار( ب

 گفت مرغ نغمه خوانی سحر در در شاخسار بوستانی / چه خوش میج( 
 د( ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند / تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

 
 نمره(3) پاسخ دهید:سواات زیر را  -8

 متمّم را مشخص کنید:نهاد و  -الف

  حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
 
 :بیابیدد را مسن -ب

 گفتا نشان چه پرسی؟ آن کوی بی نشان است.
 مفعول را پیدا کنید: -ج

 مرد را دردی اگر باشد خوش است.
 

 (1) هستۀ جملۀ زیر را مشخص کنید: – 9
 الف( کوه بلند

 همان دو کتابب( 
 
 

 گر مرد رهی غم مخور از دیری و دوری

 دانی که رسیدن هنر گام زمان است
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