
 هفتمآزمون ادبيات فارسي                                 هاي پاك  به نام خداوند گلنام و نام خانوادگي :                                    

 دقيقه 40وقت آزمون :           اداره آموزش و پرورش شهرستان برخوار                                                          نام پدر : 

 95نوبت آزمون : ديماه     ( دوره اول )حاج حسين نواييدبيرستان   كالس :                                           

 

 بارم

 مترادف بنويسيد . زيربراي واژه هاي  1

 ............گيتي اصالح..........       .......  اعجاز       .............زنجره
 

2 

 معني ابيات زير را  بنويسيد .  2

     مرا آموخت علم زندگاني  هجوم فتنه هاي آسماني                                                            

    چون در زمين پنهان شود                           سر آن  سر سبزي بستان شود  ها دانه                           

2 

 

             موارد خواسته شده  داخل كمانك را در هر جمله مشخص كن  .                                                                         3

 گليم ساده اي روي زمين پهن شد . ( نهاد و مسند )  -( نهاد و مفعول  )             شناسنامه ما عمر حقيقي را تعيين مي كند . 
 

2 

 براي كلمات زير يك هم خانواده بنويسيد .    4

 ..................        احساس...........               احترام .............    شخصيت .. جاذبه  
 

2 

 جمله ي زباني زير را به  ادبي  تبديل كنيد 5

           .  ...................................................................  خورشيد طلوع كرد.

1 

 هم آواي كلمات زير را بنويسيد 6

       ............. خار :       .............:     صبا

1 

 جاهاي خالي را با كلمه  هاي مناسب كامل كنيد  7

 جز اصلي جمله ......... است .  

 هر گاه يك صفت انساني را به غير انساني نسبت بدهيم از آرايه ............. استفاده كرده ايم . 

 .از آثار قيصر امين پور  كتاب ................ است 

 باشد قالب شعر زنگ آفرينش .............. مي 

2 

 اديي به كار رفته است ؟  آرايه كدام » خواهم شد .  باز گر چه دلتنگم          مثل لبخند« غنچه هم گفت :  ؛در بيت   8

 ⃝كنايه و جناس    -ج             ⃝مراعات نظير و تكرار     -ب            ⃝شخصيت بخشي  و تشبيه    -الف  
 

1 

دبیرستان حاج سیدحسین نوایی

navaeeschool.ir
@navaeeschool



 

 هر كدام از آرزوها مربوط به كدام يك از شاگردان كالس جنگل سبز مي باشد ؟  9

 تا ابد سبز خواهم ماند . ( ............... )  ؛باغي بزرگ خواهم شد

 باز پيغمبر بهار شوم . ( ................ )  كنم ؛تا افق هاي دور كوچ 
 

1 

   .را مشخص كنيد  ( مضاف مضاف اليه ) هاي اضافيكيب هاي زير؛ تركيب در ميان تر 10

 چشمه معرفت      جاذبه خالق       آب هاي زالل           رگ هاي خشكيده  

 

1 

 تشبيه را مشخص كنيد .  اركاندر عبارت زير  11

 پيرهن آن كودك  مانند رنگين كمان  هفت رنگ بود . 

 

2 

 با كلمات زير ؛ جمله مورد نظر را بسازيد .  12

 عظمت (  خبري ) : ....................................... ساقه ها  ( پرسشي ) :......................................... 

 چشمه ( امري ) : .........................................  زالل  (  تعجبي ) : ...........................................  

 

2 

 در جمالت زير فعل ها را مشخص كنيد .  13

 هر انساني براي رسيدن به آرامش زحمت مي كشد .  

 آينده با حرف ساخته نمي شود .  

 
 

 

1 

   




