
 

 

 

 فارسي امتحان درس:

 1398/ 7/10تاريخ امتحان:  

 دقيقه  60  مدت امتحان:

 ملكي : آقايطراح سوالنام 

����� ���	
 
 مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

 دبيرستان حاج حسين نوايي

 98 ديماه

 نام و نام خانوادگي:

 نام پدر:

 شماره دانش آموزي:

 نمره    ) 3( هفتم كالس:

 1  صفحه                      صفحه   2سواالت در                                                            دانش پيشتر است، قيمتش بيشتر است.   پيامبر اعظم (ص)هركس به 
 

 .هاي زير را معني كنيد عبارت ها و بيت الف

 نام تو، كليد هرچه بستند          اي كارگشاي هرچه هستند        -1

 

 در نظر هوشيار        هر ورقش دفتري است، معرفت كردگار برگ درختان سبز، -2

 

 زند لبخند                  هست وقت شكفتنت امروز زندگي بر تو مي -3

 

 بسيار نوكاران كه خواهد كار تو را پرواز بس زود است دشوار             ز -4

 

                اي گ رد ما خفته. ، ديده بر هم نبسته و مصحف عزيز بر كنار گرفته و طايفه و همه شب -5

 

 دوست خوب كيمياست. -6

 
 

6 

 « نمره 25/0هر مورد . » يسيدبنو داخل پرانتز توجه به جمله را با شده يدهخط كش ها آن يركه ز يكلمات يمعن ب

 (           ) .خورد يكژال تكان م يكيالست يها گالش -8 (           )ها بودم                                        از سنگ بچه فارغ -7

 (           ) .شد تبسم يكآسمان مثل  -10 (           )                                .آمد يرانبه ا يجهان  ِ  ي ئته يك -9

 (           ) .باش خشنودتو از او  -12 (           )                         يكچشم تار يشبه پ يتيگشدش  -11

 (           ) .يستادها ا ها و گنبد مناره يجلو -14 (           ).                        يمندار يزآو دستكه  يرگ دست -13
 

2 

 يو زبان يادب يها دانش پ

 چون نگهبانم تو چون گنج ينجاا من     يد؟ را مشخص كن» يهتشب«روبرو مصراع  در -15

 

 وجود دارد؟ يا يهچه آرا» شو يبهار تازه شو، ، رسد از راه   سبز شو يكه م يبهار با «عبارت  در -16

 

 ».رساند مدرسهرا به  برادرم ،يعل«  دارند؟ يشده چه نقش يدهخط كش ها نآ يركه ز كلماتي -17

 

 مورد) 2( يست؟در چ يات،تفاوت زبان و ادب -18

 

 .يسيددو هم خانواده بنو معصوم) (سفر، كلمات يبرا -19

 

 يد؟مثال بزن آن دو يبرا كرده و يففعل را تعر -20
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 )يامر،  يعاطف،  يخبر،  ي(پرسش يد؟مشخص كن يرجمله را در عبارات زنوع  -21

 (                  ) خلق نشده يهودهب جهانب)  (                  ) يمهم فكر كن با بياالف) 

 (                  ) ييگو يباغ را م كدامد)  (                  ) يباييز يها آب زالل  و چشمه چهج) 

     
  يابيخود ارز ت

 ؟ يستچ »خواهم آفتاب شوم يم« ي همنظور شبنم از جمل -22
 

  .يدكن يانجهان را ب يها يباييچند نمونه از ز -23

 

 دارد؟ يتاهم يچرا دوره نوجوان -24
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 ياتادب يختار ث

 است.) يمورد اضاف يك(در ستون ب . يدوصل كن ستون (ب) يسندگانرا به نو آثار ستون (الف) -25

 ------------ب------------ ------------الف------------

 يخواجه عبداهللا انصار مثنوي

 پور                       ينام يصرق گلستان

 ياعتصام ينپرو نامه الهي

 يسعد قول پرستو به

 يمولو 
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 درك متن 
 اشاره دارند؟  يبه چه موضوع يرز يها يتب -30

 دست ها بركرده اند از خاكدان     ياندرختانند همچون خاك اين
 

 راز يندگو يخاك  م يرضم دست دراز          از سبز و با زبان با

 

 ؟يستچ» خوش باش و عمر بر باد مكن يحال مكن     يادبرنامده و گذشته بن « يتمفهوم ب -31

 

 ؟به چه معناست»  غرقه شكوه«» بودم. يعتغرقه شكوه و اعجاز طب«با توجه به عبارت  -32

 

 ؟يستاز چ يهكنا »خلق افتادن يندر پوست«عبارت  -33

 

 ؟يستشده، چ يدهآن خط كش يركه ز يمفهوم عبارت -34

 » .دخون اندر آن خشك شده بو، سر مادرم بود يرآن دست كه ز«

 

 .يدكوتاه ده يحشاهنامه توض يها يتشخص يكيمورد  در -35
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 20 جمع نمرات

 




