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 ادبیات پایه هشتم

 ؟نادرست استبا توجه به معنا، امالی کدام گزینه -1

 (مهاربه: با یکدیگر جنگیدن4 (مضیقه: تنگنا3 المجلس: بالفاصله(فی2 (عطشان: تشنه1

 فرق دارد؟ هاهای مشخص شده با دیگر گزینهدر کدام گزینه نقش واژه-2

 (به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست1

 (خشک گردید هم از دود دل و دیده دوات3

 (شد چنان از تف دل کام سخنور تشنه2

 ر تشنه(می تپیدی دلشان سوخته در ب4

 کدام واژه با بقیه فرق دارد؟-3

 (غنایم4 (مصادف3 (مناطق2 (حقایق1

 اند؟خانوادهی کلمات همدر کدام گزینه همه -4

 (علی، متعالی، تعلیم4 (مسلم، تسلیم، اسالم3 (واال، والی، اوالد2 (رموز، مرز، رمز1

 ترین گروه اسمی به کار رفته است؟در کدام گزینه بیش-5

 ی او مپیچ سر را(از گفته4 (با چشم ادب نگر پدر را3 (از مکافات عمل غافل مشو2 اشین پذیر از دوده(کائنات آی1

 های زیر شباهت دارد؟به کدام یک از گزینه« باد خشم»-6

 (مقصد اصلی4 (تقریر لطایف3 (اسرار قرآن2 (صبح دانایی1

 «خسرو بی لشکر و یاور تشنه آه و افسوس از آن روز که در دشت بال / بود آن»در بیت « خسرو»و « آن روز»منظور از -7

 عباس )ع(حضرت  –روز عاشورا (1

 عباس )ع(حضرت  –(روز تاسوعا 3

 حسین )ع(امام  –(روز عاشورا 2

 حسین )ع(امام  –(روز تاسوعا 4

 ؟ندارددر کدام گزینه کنایه وجود -8

 ی وطنم را عوض کنم(خاکم بر سر، اگر که با پر طاووس عالمی / یک موی گربه1

 ی مغرور مشغول عمارت کردن است(آفتاب عمرش آمد بر لب بام و هنوز / خواجه2

 گذرد(بیا که وقت بهار است و موسم شادی / مگذار منتظرم، وقت کار می3

 ی کن چو خاک(ز خاک آفریدت خداوند پاک / پس ای بنده افتادگ4

قرابت معنایی بیشتری دارد؟« االعمال بالنیّات»کدام گزینه با مفهوم عبارت  -9

 (گفت من تیغ از پی حق می زنم1

 (گفت بر من تیغ تیز افراشتی2

 شیر حقم نیستم شیر هوا(3

 (چون درآمد در میان غیر خدا4

 ی حقم نه مأمور تنمبنده

 ی مرا بگذاشتی؟از چه افکند

 فعل من بر دین من باشد گوا

 تیغ را دیدم نهان کردن سزا

 ها مفعول و متمم وجود دارد به جز .........ی گزینهدر همه-10

 (او خدو انداخت بر روی علی1

 (از علی آموز اخالص عمل3

 (گفت من تیغ از پی حق می زنم2

 (بُرد او را که نبود اهل نماز4

 له تشکیل شده است؟از چند جم« گفت: هان، خز خریدی؟ گفت: زر ببردند إن شاء اهلل»عبارت: -11

 (چهار جمله4 (شش جمله3 (پنج جمله2 (سه جمله1

 در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟« ضمیر متصل»نقش -12

 (نکته ای گویمت به جان بشنو1

 ها آشفته ام کن(چنین با گریه3

 (ای هدهد صبا به سبا می فرستمت2

 (گر مجرمی، بخشیدمت4

 ست است؟نادرکدام گزینه درباره بیت زیر -13

 «اجتماع دوستان یکدلم آمد به یاد های غنچه راسر به هم آورده دیدم برگ»

 ئب تبریزی است(این بیت از صا1

 های غنچه مفعول است(برگ3

 نقش متممی دارد.« یکدلم»در « م(»2

 (دوستان مضاف الیه است4



 یعنی ................« قیدتش خلل بودر عد»-14

 (افکار بدی در سر داشت1

 (حواسش پرت بود3

 (ایمانش سست بود2

 (به کاری که می کرد اعتقاد کامل نداشت4

 ؟نادرست استکدام گزینه درباره سلمان هراتی -15

 ی هنر بود و بر اثر تصادف جان باخت(فوق دیپلم رشته1

 (شعر او ساده، صمیمی و بی پیرایه است3

 (او با شعر انقالب و ارزشی پیوندی جدانشدنی دارد2

 تنها اثر اوست« از این ستاره تا آن ستاره(»4

 اند؟معنا شده نادرستهایی در کدام گزینه، واژه یا واژه-16

 «آویز: پیکار»، « پاس داشتن: احترام گزاردن(»1

 «شگرف: زیبا»، « زایا: خلّاق(»3

 «رُحجان: فزونی»، « خیل: دسته(»2

 «غیرت: جوانمردی»، « قالف: پوشش(»4

 در کدام گزینه آرایه جناس وجود دارد؟-17

 (کنم از جیب نظر تا دامن1

 (گفت بر من تیغ تیز افراشتی2

 (یکی درد و یکی درمان پسندد3

 (گشت حیران آن مبارز زین عمل4

 منچه عزیزی که نکردی با 

 از چه افگندی مرا بگذاشتی؟

 یکی وصل و یکی هجران پسندد

 وز نمودن عفو و رحم بی محل

 هایی آمده است:در عبارت زیر چه نوع وابسته-18

مهربانی و  ز همه بهتر است؟ گفت:در این کار با مشاور مشورت کردم، او گفت: کار درست آن است که مشکل را حل کنی. من پرسیدم کدام راه ا»

 «گشا خواهد بودمحبت راه

 (صفت بیانی، صفت مبهم، صفت پرسشی1

 (صفت پرسشی، صفت اشاره، صفت بیانی3

 (صفت مبهم، صفت اشاره، صفت پرسشی2

 ، صفت شمارشی(صفت اشاره، صفت پرسشی4

 های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟آرایه-19

 «بنگر که از کجا به کجا می فرستمت ای هدهد صبا به سبا می فرستمت»

 (تشبیه، جناس، کنایه4 (کنایه، مراعات نظیر، تضاد3 ه(تضاد، جناس، تشبی2 (جناس، تشبیه، تلمیح1

 های زیر دیده می شود به جز ............همه گزینه« الهی چون تو حاضری چه جویم و چون تو ناظری، چه گویم»در عبارت -20

 (منادا4 (مضاف الیه3 (نهاد2 (مسند1

 در کدام گزینه غلط امالیی دیده می شود؟-21

 د، تنباکو تحریم شد. شاه به تنگنا افتاد و توطعه انگلیس شکست خوردها شکسته ش(قلیان1

 های فردایندی عزّت نسل(جوانان پاک آیین میهن اسالمی همانند قلل استوار و پایدارند که مایه2

 «مسئول جهل مردم ما هستیم»(بعد از این ماجرا امیرکبیر با صدای رسا خطاب به اطرافیان گفت: 3

 ای به وزارت رسیده بود، هر روز بامداد برخاستی و کلید برداشتی و در خانه باز کردی و تنها در آنجا شدی(وقتی جوالهه4

 به ترتیب کدام بُن به کار رفته است؟« ماندگار،  آفریدگار، تازنده»های در صفت-22

 (بن مضارع، بن ماضی، بن مضارع1

 (بن ماضی، بن مضارع، بن ماضی3

 ن مضارع(بن ماضی، بن ماضی، ب2

 (بن مضارع، بن ماضی، بن ماضی4

 یعنی ..............« هایش را باال انداختشانه»-23

 (بیزاری جست4 (اظهار بی اطالعی کرد3 (بی دقتی کرد2 توجهی کرد(بی1

 در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟-24

 گفت کای پیر خرف گشته خموش اریش به گوش(آمد آن شکرگذ1

 جوانه با بهت و حیرت به این آب دلپذیر و خنک نگاه کرد(2

 آل، منطقی و سرشار از عشق و عاطفه است(تصور همه از آینده، یک زندگی ایده3



 به خسی چون تو گرفتار نساخت (شکر گویم که مرا خوار نساخت4

 ذکر شده است؟ نادرستقرن نگارش کدام اثر -25

 (رساله قشریه: قرن پنجم1

 (فیه ما فیه: قرن هفتم3

 (جامع التواریخ: قرن هشتم2

 (کارنامه بلخ: قرن هفتم4

 ذکر شده است؟ نادرسترابطه کدام دو واژه -26

 (اذیت و آزار: مترادف4 (عزّ، عزیز: هم خانواده3 (نوازنده، مهربانی کننده: تضاد2 (سنا، ثنا: جناس1

 کدام بیت با ابیات دیگر ارتباط معنایی کمتری دارد؟-27

 (راستی کن که راستان رستند1

 (زنهار مگو سخن به جز راست2

 (مرد باید که راستگو باشد3

 (گر راست بگویی تو و در بند بمانی4

 در جهان راستان قوی دستند

 هرچند تورا در آن ضررهاست

 ور ببارد بال بر او چو تگرگ

 به ز آن که دروغت دهد از بند رهایی

 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟« می نهادم»بن مضارع و مصدر فعل -28

 نهاندن –(نهان 4 نهاندن –(نِه 3 نهاندن –(نِه 2 نهادن –(نهان 1

 ویرایش کدام گزینه درست است؟-29

 گانی باز و با آگاهی، همه امور را پی می گیرند.گان با دیده(نخبه1

 (او در مراسمات رسمی، خوب سخنرانی می کند.2

 (اگر بدخواهان، در هماوردی نابرابر، زورگویی پیشه کنند، تسلیم نخواهیم شد.3

 ندگی به دست او رسیده است.(پیشنهادات زیادی برای نویس4

 در کدام گزینه ارتباطی بین عبارت و کمانک وجود ندارد؟-30

 (خویشتن را خوار مدار )خودت را کوچک و حقیر نکن(1

 (تویی که بر فرّ و فروغ ایران خواهی افزود )تو بر شکوه و جالل ایران خواهی افزود(2

 ث توانگری است((قناعت توانگر کند مرد را )بهینه مصرف کردن باع3

 ام بر در تو بالین نه )بسترم را کنار منزل تو نمی گذارم((که نی4


