
 79 ذرآ 1***  هشتمپایه ***  ادبیات فارسیآزمون 

 دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف

 

 کدام یک از بیت های زیر ادبی نیست؟  1
 
  صبح یک روز نو بهاری بود ***** روزی از روزهای اول سال الف(  

  زمین غلتید ***** رفت و انشای کوچکش را خوانددانه آرام بر  ب( 

   زنگ تفریح را که زنجره زد ***** باز هم در کالس غوغا بود ج( 

   جوجه های کبوتران گفتند ***** کاش می شد کنار هم باشیم د( 

 
  - جواب تشریحی: 

 

     

 در کدام گزینه، تشبیه وجود ندارد؟  2
 
 

 

  که آتش گرفتمزرعه ی شمع  الف( 

  چو شیری که از پیش آهو گذشت ب( 

 

   چون با ادب و تمیز باشی ج(

   برافروخت بازو چو شاخ درخت د( 

 
 - جواب تشریحی: 

 
 

     

 در کدام گزینه، واج آرایی، آشکارتر است؟  3
 
 

 

  در گذشته، سرگذشتم این نبود الف( 

 

  خروش از خم چرخ چاچی بخاست ب(

   سپهر آن زمان دست او داد بوس ج( 

   جرئت سؤال من، چرا چنین؟ د( 

 
 - جواب تشریحی: 

 
 

     

از چند جمله « ای نام نکوی تو، سر دفتر دیوان ها ***** وی طلعت روی تو، زینت ده عنوان ها » بیت   4

 تشکیل شده است؟
 
 

 

  دو الف( 

  سه ب( 

 

   چهار ج(

   پنج د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1566
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1566
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1587
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1587
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1588
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1588
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1589
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1589


     

 در عبارت زیر، به ترتیب چند فعل مضارع و چند فعل ماضی به کار رفته است؟  5

پدر بزرگم می گفت: در یکی از روزها، آهویی به بیابان رفته و در دست گرگی گرفتار شده بود. هر چه » 

 «التماس می کرد که گرگ او را نخورد، فایده ای نداشت. 

 
  

  چهار -دو  الف( 

  سه -یک  ب( 

   یک -چهار  ج( 

 

   پنج -یک  د(

   - جواب تشریحی:  

     

 چیست؟« هیچ معنایی  -مهربانی  -جایی  -دوستی » در بیت زیر، نقش دستوری واژه های   6

 «در دل او دوستی جایی نداشت ***** مهربانی هیچ معنایی نداشت » 
 
 

 

  نهاد -مفعول  -مفعول  -نهاد  الف( 

  مفعول -مفعول  -نهاد  -نهاد  ب( 

   متمم -نهاد  -متمم  -مفعول  ج( 

 

   مفعول -نهاد  -مفعول  -نهاد  د(

   - جواب تشریحی:  

     

 در عبارت زیر، به ترتیب چند مسند و چند مفعول آمده است؟  7

کوچه و خیابانی مدرسه بسازیم و کتابخانه ایجاد مسئول جهل مردم، ما هستیم. اگر ما در هر روستا و » 

 «کنیم، این وضع پیش نمی آید. تمام بچه های ایران، فرزندان حقیقی من هستند. 

 
  

  دو -دو  الف( 

  سه -دو  ب( 

   دو -سه  ج( 

   یک -یک  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 معروف است؟« پند و اندرز » کدام یک از قالب های شعر فارسی به قالب   8
 
 

 

  غزل الف( 

  قصیده ب( 

 

   قطعه ج(

   مثنوی د( 

 

 
 - جواب تشریحی:

 
 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1590
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1590
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1591
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1591
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1592
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1592
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1593
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1593


     

 کدام یک از شاعران معاصر، در ادبیات تعلیمی، بیشتر فعالیت کرده است؟  9
 
 

 

  پروین اعتصامی الف( 

  ملک الشعرای بهار ب( 

   شهریار ج( 

   یوشیجنیما  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 جای خالی عبارت زیر را کدام گزینه کامل می کند؟  11

قالب ............... به سبب امکان نو کردن قافیه در هر بیت، برای سرودن منظومه های بلند و طوالنی مناسب » 

 «است. 

 
  

  قطعه الف( 

 

  مثنوی ب(

   غزل ج( 

   قصیده د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 همه ی گزینه های زیر در قالب مثنوی سروده شده اند به جز ................... .  11
 
 

 

  شاهنامه فردوسی الف( 

  لیلی و مجنون ب( 

   هفت پیکر ج( 

 

   گلستان سعدی د(

   - جواب تشریحی:  

     

 به کار رفته است؟در گروه های اسمی زیر، چند صفت بیانی   12

 اتاق همسایه ی -نثر سنجیده ی سعدی  -شش جلد کتاب تاریخ  -هوای بسیار لطیف  -میز دفتر مدرسه » 

 «رأی دانش آموزان کوشا  -زیباترین مخلوق خدا  -پسران آن روستا  -ما 

 
  

  سه الف( 

  چهار ب( 

   دو ج( 

   شش د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1594
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1594
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1595
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1595
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1596
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1596
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1597
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1597


     

 در عبارت زیر، چند ترکیب وصفی )موصوف و صفت( وجود دارد؟  13

درختان از پوشش سبز خود، عریان می شوند و گویی با اهتراز برگ های زرد و نارنجی و سرخ، در باد شعله » 

 «می کشند. 

 
  

  دو الف( 

  سه ب( 

   یک ج( 

 

   چهار د(

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 ی گزینه ها می توانند در بیت های مثنوی به کار روند به جز گزینه ............ .واژه های همه   14
 
 

 

  دار -سار  -کار  -بار  الف( 

 

  پرسد -آیید  -بید  -دید  ب(

   پرستار -دیدار  -کردار  -رفتار  ج( 

   جیغ -تیغ  -ستیغ  -دریغ  د( 

 
 - جواب تشریحی: 

 
 

     

 نیست؟« پرستار » معنای واژه ی  کدام گزینه،  15
 
 

 

  مراقب الف( 

  مطیع ب( 

   فرمانبردار ج( 

   خدمتکار د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 به ترتیب عبارتند از:« خوابیده است » بن ماضی و مضارع فعل   16
 
 

 

  خوابید -خواب  الف( 

 

  خواب -خوابید  ب(

   خوابیدن -بخواب  ج( 

   خواب -خوابیده  د( 

 

 
 - جواب تشریحی:

 
 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1598
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1598
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1599
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1599
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1600
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1600
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1601
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1601


     

 با کدام یک از گزینه های زیر معاصر است؟« قاآنی شیرازی »   17
 
 

 

  صائب تبریزی الف( 

  ابوالقاسم قشیری ب( 

 

   مستوره ی کردستانی ج(

   سعدی د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 امالیی وجود دارد؟در عبارت زیر، چند غلط   18

 «فرزندم، تویی که فّر و فروغ ایران را بدان بازخاهی گرداند و چشم جهانیان را به خیره گی خواهی کشاند. » 
 
 

 

  یک الف( 

 

  دو ب(

   سه ج( 

   چهار د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 درست نیست؟« جامع التواریخ » کدام گزینه درباره ی کتاب   19
 
 

 

  این کتاب اثر خواجه رشیدالدین فضل اهلل است الف( 

  تاریخ مفصل جهان است ب( 

   در نوشتن این کتاب از اسناد دولتی استفاده شده است ج( 

 

   از عربی به فارسی ترجمه شده است د(

   - جواب تشریحی:  

     

 غلط است؟« هاتف اصفهانی » کدام گزینه درباره ی   21
 
 

 

  از شاعران دوره ی افشاریه و زندیه است الف( 

  در سرودن غزل از سعدی و حافظ پیروی می کرد ب( 

 

   در قرن دهم زندگی می کرد ج(

   ترجیع بند عرفانی او معروف است د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1602
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1602
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1603
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1603
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1604
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1604
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1605
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1605

