اسفند 1396

مسابقۀ ادبی دانشآموزان

پایۀ هشتم متوسطۀ اوّل

دانشآموز گرامي ،با تقديم بهترين درودها و آرزوي موفّقيّت شما ،درستترين گزينه را انتخاب و با مداد مشکي
نرم ،خانه مربوط را در پاسخنامه به روش درست کامال سياه کنيد.

 پرسشهای کتاب فارسی پایۀ هشتم دبیرستان ( دورۀ اول) 
الف)واژهشناسی:
 )1متضاد واژۀ «سرکش و نافرمان» در کدام بیت به کار رفته است؟

 -1خداوند بخشنده دستگیر  /کریم خطا بخش پوزش پذیر
 -2پرستار امرش همه چیز وکس  /بنیآدم و مرغ و مور و مگس
 -3تأمّل در آیینۀ دل کنی  /صفایی به تدریج حاصل کنی
 -4محال است سعدی که راه صفا  /توان رفت روز بر پی مصطفی
 )2مترادف واژه «اندوهگین و سرد و بی روح» در کدام بیت به کار رفته است؟

 -1بس روزگار رفت به پیروزی  /با تیر ماه و بهمن و خردادت
 -2داری سفر به پیش و همی بینم  /بیرهنما و راحله و زادت
 -3کرد آرزوپرستی و خودبینی  /بیگانه از خدای ،چو شدّادت
 -4روزیت دوست گشت و شبی دشمن  /گاهی نژند کرد و گهی شادت
 )3در کدام گزینه نادرستی امالیی به کار رفته است؟

 -2و بیش از آنکه من خـوف تبر را نگرانم  /تو ایستادهای.
 -4ایران عزیز ما خواستگاه بخردان و مردان پایدار و نستوه است.

 -1ای آفتـاب شمایل دریـادل  /ای فـروتن نیـرومند
 -3و مادر صبـوری دارد و پدرانی به غایـت جرأتمند.
 )4کدام گزینه از لحاظ معنی متفاوت است؟

 -1سنا

 -2ستایش

 -3شکر

 -4سپاس

 )5در عبارت و ابیات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟
قطرههای آب از شکاف سقف میلغذید و از روی تودۀ آهکی سقف آویزان بود ،کمالالدّین تکّه چوب نیمسوختهای
برداشت و روی دیوار غار ،تصویر مرغی را کشید و زیر آن نوشت:
ای هـدهد صبا به سبـا میفرستمـت  /بنگر از کـجا به کـجا میفرستمت
حیف است طائری چون تو در خاکدان غم  /زین جـا به آشیان وفا میفرستمت

 -1دو

 -2سه

 -3چهار

 -4پنج

 )6چند واژه درست معنی شده است؟
« آرمان :آرزو  /ارجمند :گرانبها  /سِحر :نیرنگ  /تشتّت :بهانه آوردن  /تماثیل :ضرب المثلها  /تبار :تبرئه

 -1یک

 -2دو

 -3سه

 -4چهار

 )7کدام گروه از واژههای زیر هم خانواده نیستند؟

 -1نظیر ،منظور ،نظر

 -2حکمت ،حاکم ،حکم  -3حجاب ،محجوب ،حجب
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 -4فیض ،فیوض ،ضیف

صفحهی 1

انجمن علمی آموزشی معلّمان زبان وادبیّات فارسی استان قم

ب)درکودریافتمتوننثر:
 )8با توجه به درس« ،جهان را ببین!» عبارت زیر دربارۀ کدام گزینه صادق است؟
"دسته گلی است که از شکوفههای رنگارنگ گلهای بهاری فراهم آمده است".

 -1طبیعت در فصل بهار

 -3پارچۀ پر نقش و نگار

 -2پرهای طاووس

 -4برگ های خزان دیده

 )9بیت زیر یادآور کدام یک از حکایتهای کتاب فارسی است؟
سر به هم آورده دیدم برگهای غنچه را

 -1همدلی و اتّحاد

 -2به خدا چه بگویم

اجتماع دوستان یکدلم آمد به یاد

 -3پیرخارکش

 -4نام خوشبو

 )10عبارت زیر چه نکتهای را نفی میکند؟
« ما ابتدای خویش فراموش نکردهایم که ما این بودیم .هر روز زندگی گذشتۀ خود را به یاد میآورم ،تا خود به غلط نیفتم».

 -2خودباوری

 -1خودپسندی

 -3خودبینی و غرور

-4خوداتّکایی

 )11با توجّه به درس «گریۀ امیر» امیرکبیر راه مبارزه با جهل و خرافهپرستی مردم را در چه میدید؟

 -1ساخت مدرسه و کتابخانه

 -2رسیدگی به وضعیت اجتماعی مردم

 -3تالش و پشتکار  -4واکسینه نمودن مردم

 )12در کدام گزینه مفهوم کلی جملۀ پایانی عبارت زیر آمده است؟
"مردی در راهی میرفت و درمی چند در آستین داشت و در عقیدتش خللی بود".

 -2ذهنش آسیب پذیر بود.
 -4خدا را قبول نداشت.

 -1عقیده اش پوچ بود.
 -3ایمانش ضعیف بود.

 )13در کدام گزینه مفهوم بخش مشخّص شدۀ عبارت «امیر را خاطر به آن شد تا در خانه چیست؟» آمده است؟

 -2کنجکاو شد.

 -1خاطرش جمع شد.

 -3حواسش پرت شد.

 -4احساس خطر کرد.

 )14در عبارت زیر ترکیب «انگشتر به کسی دادن» نشانه چیست؟
" امیر انگشتری را از انگشتر بیرون کرد و گفت بگیر و در انگشت کن .تاکنون وزیر بودی ،اکنون امیری".

 -1هدیه دادن

 -2احترام کردن

 -3عالقهمند بودن

 -4عهد و پیمان بستن

پ)درکودریافتمتوننظم:
 )15کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟
همه غیبی تو بدانی ،همه عیبی تو بپوشی

 /همه بیشی تو بکاهی ،همه کمی تو فزایی

 -1خداوند بخشنده دستگیر  /کریم خطابخش پوزش پذیر
 -2یکی را به سر  ،برنهد تاج و بخت  /یکی را به خاک اندر آرد ز تخت
 -3به درگاه لطف و بزرگیش بر  /بزرگان نهاده بزرگی ز سر
 -4بشر ،ماورای جاللش نیافت  /بصر منتهای جمالش نیافت
دفترچه پرسشهای پایۀ هشتم متوسطه اوّل

صفحهی 2

اسفند 1396

مسابقۀ ادبی دانشآموزان

پایۀ هشتم متوسطۀ اوّل

 -16مفهوم کلّی بیت« :نور خورشید در جهان فاش است  /آفت از ضعف چشم خفّاش است» چیست؟

 -2درک نادرست از خلقت حیوانات
 -4ناتوانی از درک حقایق

 -1دید ضعیف و حسّاسیت در برابر آفتاب
 -3ناتوانی از درک آفتاب

 -17کدام گزینه مصراع« :گفتا :تو خود حجابی ورنه رخم عیان است» را کامل میکند؟

 -1گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است
 -3گفتم مرا غم تو خوشتر ز شادمانی

 -2گفتم که از که پرسم جانا نشان کویت
 -4گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم

 -18مفهوم کدام بیت با سخن پیامبر اسالم (ص) که فرمودند« :قولوا الحق ولو علی انفسکم» ارتباط
معنایی ندارد؟

 -1جز راست نباید گفت  /هر راست نشاید گفت
 -3تا پیشۀ توست راستگویی  /هرگز مبری سیاهرویی

 -2زنهار مگو سخن به جز راست  /هرچند تو را در آن ضررهاست
 -4از عیب کسان زبان فروبند  /عیبش به زبان خویش مپسند

 )19مفهوم کلی همۀ بیتها با با یکدیگر ارتباط معنایی دارند؛ به جز

 -1خار بر پشت زنی زین سان گام  /عزّتت چیست؟ عزیزیت کدام؟
 -2پیر گفت که چه عزّت زین به  /که نیم بر در تو بالین نه
 -3شکر گویم که مرا خوار نساخت  /به خسی چون تو گرفتار نساخت
 -4داد با این همه افتادگیم  /عزّ آزادی و آزادگیم
 )20در شعر «ای وطن» سرودۀ سلمان هراتی بیت زیر به کدام واقعه اشاره دارد؟
«خدا چقدر مهربانیاش را وسعت داد  /آن اتفاق یادت هست؟  /نه من بودم و نه هیچکس؟ خدا بود و گردباد».

 -1پیروزی انقالب اسالمی ایران  -2واقعۀ صحرای طبس

 -3جنگ ایران و عراق

 -4ریزگردها در خوزستان

 )21کدام بیت مفهوم عبارت «االعمال بالنیّات» را در برندارد؟

 -1از علی آموز اخالص عمل  /شیر حق را دان منزّه از دغل
 -2در زمان انداخت شمشیر آن علی  /کرد او اندر غزایش کاهلی
 -3گفت من تیغ از پی حق میزنم  /بنده حقّم نه مأمور تنم
 -4شیر حقّم نیستم شیر هوا  /فعل من بر دین من باشد گوا

ت)تاریخادبیّات:
 -22کدام یک از شاعران زیر در دوره قاجار نمیزیسته است؟

 -1قآانی

 -2قائم مقام فراهانی

-3ایرج میرزا

 -4فیض کاشانی

 -23کدام گزینه اثر دیگری از صاحب کتاب فیه ما فیه نیست؟

-1دیوان شمس

 -2مجالس سبعه
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 -3تفسیر صافی

 -4مکتوبات
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 )24کدام گزینه نادرست است؟

 -1محمّد حبلهرودی جامعالتّمثیل را در قرن یازدهم هجری نوشت.
" -2تنفّس صبح" و "آینههای ناگهان" از سرودههای قیصر امین پور است.
 -3صاحب کتاب "رساله قشیریّه" یکی از عارفان معروف قرن هفتم هجری است.
 -4نورالدّین عبدالرّحمن جامی "هفت اورنگ" خود را به تقلید نظامی سرود.
 )25این کتاب در شرح حال سخنان ابوسعید ابوالخیر نوشته شده است:

 -1اسرار التّوحید

 -3نفحات االنس

 -2روح االرواح

-4جامع التواریخ

ث)دانشهایزبانی:
 )26در کدام گزینه الگوی« :نهاد  +مفعول  +متمم  +فعل» به کار رفته است؟

 -1باران بند آمده بود ،اما هنوز از ساقۀ علفها آب میچکید.
 -2فرماندهان گروهانها و گردانها جمع شده بودند تا به دیدن فرمانده لشکر بروند.
 -3بچّهها دلشان پاک شده است .دعای آنها پشتیبان ماست.
 -4آقا مهدی دو دستش را در میان نامهها برد و جواب داد.
 )27در همۀ گزینهها صفت بیانی به کار رفته است؛ به جز ...

 -1دل رمیده ما را انیس و مونس شد.
 -3آرزوهایتان چه رنگین است!

 -2مرد با اندوه فراوان گفت.
 -4چه راه دشواری را در پیش داری!

 )28در کدام گزینه صفت پیشین به کار نرفته است؟

 -1شما کدام کتاب را دوست دارید
 -3آن مرد از شادی چشمانش درخشید.

 -2چشمهای قائممقام از تعجّب باز ماند.
 -4آقا مهدی و دو نفر بسیجی نامهها را باز میکردند.

 )29در بیت زیر چند مصدر به کار رفته است؟
«رفتن به چه ماند؟ به خرامیدن طاووس

 -1دو

 -2سه

برگشتن و دیدن به چه؟ آهوی رمیده »

 -3چهار

 -4پنج

 )30در کدام گزینه گروه اسمی با الگوی« :وابسته پیشین +هسته  +وابسته پسین» به کار رفته است؟

 -1این غار ،تاریک و نمناک است.
 -3این چند دانشآموز ،دوست هستند.
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 -2آفرین بر قلم سحرآمیزت!
 - 4عجب دوستان باوفایی دارد!
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 پرسشهای کتاب پرتو سخن 
ج)فصلدوم:قالبهایشعرفارسی:
 )31در بارۀ قالب شعری «قطعه» کدام گزینه درست نیست؟

 -1ناصرخسرو و رودکی قطعهسرا هستند.
 -3قطعه از  2تا  15 ،14بیت شکل میگیرد.

 -2مصراعهای دوم همۀ بیتها ،همقافیه هستند.
 -4به مسائل اجتماعی و پند و اندرز میپردازد.

 )32شعری که موضوع آن مدح ،موعظه و توصیف باشد  ................نام دارد.

 -2مستزاد

 -1قصیده

 -3قطعه

 -4رباعی

 )33کدام گزینه عبارت زیر را تکمیل میکند؟
« غزل در آغاز محتوایی  ....................داشته است .مانند :غزلهای رودکی و سعدی.

 -2اجتماعی

 -1عارفانه

 -3عاشقانه

 -4سیاسی

 )34قالب شعر زیر چیست؟
دسـتی به کـرم به شانۀ ما نـزدی
دیری است دلم چشم به راهت دارد

 -1دوبیتی

 -2رباعی

بالی به هوای دانـۀ ما نـزدی
ای عشق ،سری به خانۀ ما نزدی

 -3چهار پاره

 -4دوبیتی نو

 )35تعریف زیر دربارۀ کدام قالب شعری نیست؟
«این قالب شعری دارای وزن عروضی است ،امّا مصراعها از نظر امتداد و تعداد ارکان برابر نیست».

 -1شعر نیمایی

 -2شعر موج نو

 -3شعر نو

 -4شعر آزاد

 )36برجستهترین و ابداع کنندۀ شعر سپید  ..................است.

 -1احمد شاملو

 -2سهراب سپهری

 -3فروغ فرخزاد

 -4نیمایوشیج

 )37نوع شعر زیر در کدام گزینه آمده است؟
دیگر به صورت تو /نیازم نیست  /تو در آفتاب نشستهای  /و باد ،خبر از مرگ انگور میدهد  /ارادت من به
درختان تا صبح نمیپاید  /شبی که گذشت /تا سحر بودی  /ما نمیدانستیم  /آن دم که خبر از تو به ما رسید /
ما بر شاخۀ عمر می باختیم  /گیالسها در باد گم بودند.

 -1شعر نیمایی

 -2شعر نو

 -3شعر موج نو

 -4شعر آزاد

 )38کدام گزینه نادرست است؟

 -1ادیبالممالک فراهانی نخستین کسی بود که قالب چهارپاره را آزمود.
 -2چهارپارهها معموالً مضامین عاشقانه ،توصیفی ،اجتماعی و روایتی دارند.
 -3باباطاهر همدانی و فایز دشتستانی از مشهورترین دوبیتیسرایان هستند.
 -4به دوبیـتی نـو فهلـویّات هم گفته شده است.
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 )39این قالب شعری از مخترعات ایرانیان است و پایهگذار آن را منوچهری دامغانی میدانند.

 -1قصیده

 -2غزل

 -3مثنوی

 -4مسمّط

 )40کدام مجموعه شعر از لحاظ قالب شعری متفاوت است؟

 -2خسرو و شیرین نظامی
 -4ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

 -1حدیقۀ سنایی غزنوی
 -3افسانۀ علی اسفندیاری

چ)فصلششم:آرایههایادبی:
 )41همۀ گزینهها دربارۀ تشبیه درست است؛ بجز.......

 -1ایجاد کنندۀ موسیقی درونی و موجب احساس لذّت در خواننده است.
 -2توصیف و تصویری کردن وضعیت و موقعیت مشبّه است.
 -3مادّی و محسوس کردن حاالت و تجسّم مشبّه است.
 -4آفرینش اغراق که قوّۀ خیال و حسّ زیباپرستی انسان آن را میپسندد.
 )42در بیت زیر چند تشبیه به کار رفته است؟
نور تویی ،سور تویی ،دولت منصور تویی

 -1دو

 -2سه

مرغ کوه طور تویی ،خسته به منقار مرا

 -3چهار

 -4پنج

 )43در کدام گزینه کنایه به کار نرفته است؟

 -1عابدانی که روی بر خلقاند  /پشت به قبله میکنند نماز
 -2گل بخندید و باغ شد پدرام  /ای خوشا جهان در این هنگام
 -3هر که او خورده نیست دود چراغ  /ننشیند به کام دل به فراغ
 -4از مکافات عمل غافل مشو  /گندم از گندم بروید جو ز جو
 )44در همۀ گزینهها آرایۀ «واجآرایی» به زیبایی به کار رفته است؛ بجز......

 -1خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد  /که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز
 -2شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی  /غنیمت است چنین شب که دوستان بینی
 -3رشتۀ تسبیح اگر بگسست معذورم بدار  /دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود
 -4همه راستی جوی و فرزانگی  /ز تو دور باد آز و دیوانگی
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 )45آرایۀ ادبی نوشته شده در مقابل کدام بیت نادرست است؟

 -1از در درآمدی و من از خود به در شدم  /گویی از این جهان به جهان دگر شدم
 -2همه عالم تن است و ایران دل  /نیست گوینده زین قیاس خجل
 -3مجو درستی عهد از جهان سست بنیاد  /که این عجوزه عروس هزار داماد است
 -4غنچه هم گفت گرچه دلتنگم  /مثل لبخند باز خواهم شد

(تکرار)
(تشبیه)
( جناس)
(تشخیص)

 )46در کدام گزینه آرایۀ شعر « :روشنی را بچشیم( . ...سپهری)» آمده است؟

 -2حسّامیزی

 -1نماد

 -4تکرار

 -3کنایه

 )47در بیت زیر چه آرایهای به کار رفته است؟
یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد

 -2حسّامیزی

 -1نماد

آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود

 -4تضمین

 -3تلمیح

 )48کدام نوع از انواع جناس در بیت زیر به کار رفته است؟

این که تو داری قیامت است نه قامت
 -1جناس ناقص افزایشی

 -2جناس اشتقاق

وین نه تبسّم که معجز است و کرامت
 -4جناس ناقص اختالفی

 -3جناس ناقص حرکتی

 -49در کدام گزینه جناس تام به کار نرفته است؟

 -1گالب است گویی به جویش روان  /همی شاد گردد ز بویش روان
 -2آتش است این بانگ نای و نیست باد  /هر که این آتش ندارد ،نیست باد
 -3در حسرت رخسار تو ای زیباروی  /از ناله چو نال گشتم از مویه چو موی
 -4بهرام که گور میگرفتی همه عمر  /دیدی که چگونه گور بهرام گرفت
 )50در همۀ گزینهها بجز .......................آرایۀ مراعات نظیر به کار رفته است.

 -1مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد  /نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد
 -2مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو  /یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو
 -3بیستون کندن فرهاد نه کاری است شگفت  /شور شیرین به سر هر که فتد کوه کن است
 -4زمانه پندی آزادوار داد مرا  /زمانه را چو نکو بنگری همه پند است
پیروزو سرافراز باشید.
دانش آموز عزیز،

شماره داوطلبی خود را برای دریافت کارنامه یادداشت کنید .از طریق اینترنت میتوانید نتیجۀ المپیاد و کارنامۀ شخصی دانشآموزان
خود تا  15فروردین  1397در پایگاه اطالعرسانی انجمن به نشانی www.parheeb.ir :ببینید .در ضمن برای دریافت اطّالعات
بیشتر به همین پایگاه مراجعه کنید.
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