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 باسمه تعالی

 دقیقه  06مدت امتحان                       نام و نام خانوادگی:                               شماره دانش آموز         

          سئواالت امتحانی درس فارسی                      تاریخ امتحان                                    مدرسه : 

 1صفحه  2تعداد صفحات                 59-59پایه هفتم دوره  تحصیلی متوسطه اول                سال تحصیلی 

 ارمب امضاء -نام نام خانوادگی دبیر                جمع :        مره پایانی :                     نمره مستمر                               ن

 مشخّص کنید. درستی یا نادرستی جمالت زیر را با عالمت -1

                                 زیبا سازی و تأثیر گذاری شعر استفاده می کنند.      برای« تکرار»الف(شاعران از 

 نادرست    درست

   ب(هنگام سخن گفتن یا نوشتن، برای انتقال پیام به شنونده یا خواننده از جمله استفاده می شود.     

 نادرست    درست

1 

 از کیست؟« گلشن راز»کتاب -2

 د( نظامی          ج( شیخ محمود شبستری        ب(نادر ابراهیمی         الف( سعدی
9/6 

 هرگاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم از ..................................... استفاده می کنیم.-3
9/6 

 مهم ترین بخش هر جمله چه نام دارد؟-9

 د(گزاره             ج( فعل            ب( نهاد            الف( مفعول 
9/6 

 زیر را مشخّص کنید )عالمت نگارشی گذاشته شود(نوع جمله های -9

 آیا درختان سر سبز باغ و صحرا را دیدی                             به خالق این زیبایی ها بیندیش
1 

 در بیت زیر چه آرایه ی ادبی وجود دارد؟-0

 شبنم از روی برگ گل برخاست             گفت می خواهم آفتاب شوم 

  د(مراعات نظیر      ج(شخصیّت بخشی       ب(تخیّل         الف(تشبیه

9/6 

 برای هر کلمه یک هم خانواده بنویسید.-7

 نقطه )                          (                                 متعادل)                          (
9/6 

 دهید.بخش های مختلف جمله ی زیر را در جدول قرار -8

 رامین کیف را از بازار خرید.

 فعل متمّم مفعول نهاد

    
  

1 

 یک اثر از محمّد جواد محبت بنویسید.-5

 
9/6 

 به نظر شما چرا بزرگ ترها از دورۀ نوجوانی و جوانی خود معموالً با حسرت و آه یاد می کنند؟-16

 
 

1 

 

 نمره کتبی

 حروف -با عدد 

 عملی –نمره شفاهی 

 حروف -با عدد

 جمع نمره پایانی

 حروف -با عدد 
 امضاء دبیر –نام و نام خانوادگی  نمره تجدید نظر 
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                    1359-59مدرسه راهنمایی                            امتحان درس                   نوبت اول               سال تحصیلی 

 2صفحه 
 بارم

 1 ؟«وقت از طال گران بهاتر است»چرا می گویند: -11

 معنی واژگان مشخّص شده را بنویسید.-12

حرم  زائرشد.                                                                                ب(روز و شب  غوغاالف(باز هم در کالس 

 باشیم. 

می کرد و  مویهبا من خم کرده بود.                                                        ت(کژال  وداعپ(به نشانۀ احترام و 

 روناک را صدا می زد.

 است.   استعدادث(جوان و نوجوان، چشمۀ جوشان نیرو و 

 اثنایکندر در همراه کنیم.          د(اس بصیرت و تأمّلج(اگر نیروی جوانی و شادابی و چاالکی این دوره را با 

 سفربه شهری رسید.

2 

 )درک مطلب( -13

 چیست؟« آرزوهایتان چه رنگین است»الف(منظور از عبارت 

( منظور از عبارت مشخص شده پوستین خلق، اُفتیب(گفت: جان پدر! تو نیز اگر بخفتی، به از آن که در 

 چیست؟

 چیست؟« حدیث زندگی، می باید آموخت»ج(منظور از مصراع 

 چیست؟« عمر حقیقی را شناسنامۀ ما تعیین نمی کند»از  د(منظور

 

2 

 شعر و نثر زیر را معنی کنید.-19

 الف(جوجه گنجشک گفت: می خواهم                                  فارغ از سنگ بچّه باشم

 ب(پدر را گفتم: از اینان، یکی سر بر نمی دارد که دو گانه ای بگزارد.

 دل سردی                                    پر زد آهسته از نظر گم شدپ(هرچه سرما و هرچه 

 ت(ای یاد تو مونِس روانم                                                جز نام تو، نیست بر زبانم

 ستندث(مرا در دام ها بسیار بستند                                             زبالم کودکان پرها شک

 ج(کبوتر بچّه ای با شوق پرواز                                     به جرئت کرد روی بال و پر باز

 

3 

 




