باسمه تعالي
نام و نام خانوادگي........................... :

شماره دانش آموز:

نام مدرسه:

سؤاالت امتحاني درس فارسي

پايه :هفتم

دورة اول متوسطه نوبت اول دي ماه

نمره پاياني:

نمره مستمر:

مدت امتحان 06 :دقيقه
ساعت شروع:

تاريخ امتحان/ :

تعداد صفحات سؤال3 :

جمع:

صفحه 1

نام و نام خانوادگي معلم مربوطه ،امضا:

بارم

1ـ دانش هاي زباني و ادبي
الف) در جملة (دانه ،انشاي خود را خواند) آراية تشخيص وجود دارد.





ب) كتاب كوير نوشتة شهيد مطهري است.





پ) عنوان نامه هاي اداري و دوستانه مانند هم مي باشد.





ت) جملة « كاش با باد رهسپار شوم» يك جملة عاطفي است.
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1ـ )1درستي يا نادرستي جمالت زير را با عالمت (×) مشخّص كنيد )1( .ص

غ

2ـ )1كتاب « مثنوي معنوي » سرودة كيست؟ ()0/22
ب) مولوي 

الف) سعدي 

ت) نظامي 

پ) فردوسي 

3ـ )1در كدام گزينه مراعات نظير به كار رفته است؟ ()0/22
الف زندگي بر تو مي زند لبخند 

ب) بهتر از هر چه هست در دنيا 

پ) با بهاري كه مي رسد از راه 

ت) مثل يك شاخه گل جوانه بزن 

4ـ )1براي هر يك از واژه هاي زير يك هم خانواده بنويسيد)0/2( .

ب) سعادت .........................

الف) غرق .........................

2ـ )1بخش هاي مختلف جمله ي زير را در جدول قرار دهيد)1( .
دكتر محمود حسابي دوران كودكي را با سختي و فقر گذرانده بود.
نهاد

مسند

مفعول

متمم

فعل

2ـ درك مطلب

1ـ )2منظور از قلب مهمان خانه نيست چيست؟ ()0/2

الف) قلب نبايد مكان ناپايدار براي دوستي باشد .

ب) قلب نبايد مانند مهمان خانه سراي دار داشته باشد .

پ) قلب نبايد مانند مهمان خانه چندين اتاق داشته باشد  .ت) قلب نبايد مانند مهمان خانه خالي بماند .

2ـ )2در هر يك از جمله هاي زير ،منظور از بخشي كه زير آن خط كشيده شده است ،چيست؟ ()1/2

الف) خداوند دوستدار كساني است كه شادي هاي خود را با ديگران تقسيم و غم را از دل ديگران منها مي كنند.

نمره ي كتبي

نمره شفاهي ـ عملي

جمع نمره پاياني

نمره تجديدنظر

با عدد و حروف

با عدد و حروف

با عدد و حروف

با عدد و حروف

نام و نام خانوادگي دبير «امضاء»
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باسمه تعالي
نام و نام خانوادگي........................... :

شماره دانش آموز:

نام مدرسه:

سؤاالت امتحاني درس فارسي

پايه :هفتم

دورة اول متوسطه نوبت اول دي ماه

نمره مستمر:

نمره پاياني:

مدت امتحان 06 :دقيقه
ساعت شروع:

تاريخ امتحان/ :
33

جمع:

تعداد صفحات سؤال3 :

صفحه 2

نام و نام خانوادگي معلم مربوطه ،امضا:

بارم

ب) گفتم اي تن رنج از بهر خدا بكش.
پ) ز نوكاران كه خواهد كار بسيار؟
3ـ )2منظور شبنم از جملة مي خواهم آفتاب شوم چيست؟ ()1
4ـ )2اركان تشبيه زير را مشخص كنيد)1( .
تن كژال مثل علفي در باد مي لرزيد.
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3ـ معناي واژه هايي را كه زير آن خط كشيده شده ،در جاي خالي بنويسيد.

الف) جوجه گنجشك گفت :مي خواهم فارغ از سنگ بچّه ها باشم....................................... .
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ب) غرقه شكوه و اعجاز زيبايي خلقت بودم................................. .

پ) اينها چرا صالح و پاكدامني و پارسايي و صداقت جوانان را نمي بينند.................. ، ................... .
ت) آسمان مثل يك تبسّم شد.

ث) مقصود اين نيست كه دائماً در كوشش و اضطراب باشيد...................... .

ج) از خداوند خواست به او اخالص و همّت بلند عطا كند................................ ، ................. .

4ـ خودارزيابي

الف) منظور از عمر حقيقي را شناسنامه تعيين نمي كند چيست؟ ()1
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ب) چرا قلب آأم نبايد خالي بماند؟ ()1

پ) دربارة عبارت « حرم دل او را آرام مي كرد و مدرسه انديشه اش را » توضيح دهيد.

2ـ ابيات زير را كامل كنيد( .حفظ شعر)
الف) تا تواني پيش كس مگشاي راز

...........................................................

ـــ

ب) ...................................................

آن مرادت زودتر حاصل شود

2

پ) دانه ها چون در زمين پنهان شود
ت) ...................................................

..............................................................
زود گردد با مراد خويش جفت

باسمه تعالي
نام و نام خانوادگي........................... :

مدت امتحان 06 :دقيقه

شماره دانش آموز:

نام مدرسه:

سؤاالت امتحاني درس فارسي

پايه :هفتم

دورة اول متوسطه نوبت اول دي ماه 3313

نمره مستمر:

نمره پاياني:

تاريخ امتحان3313 / 36 /31 :

جمع:

تعداد صفحات سؤال3 :

ساعت شروع:
صفحه 3

نام و نام خانوادگي معلم مربوطه ،امضا:

بارم

6ـ متون زير را به نثر ساده و روان بنويسيد.
الف) نگشت آسايشم يك لحظه دمساز ()0/52
ب) گره از كار ديگران گشودن)0/52( .
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پ) دست گير كه دست آويز نداريم)0/2( .
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ت) مصحف عزيز بر كنار گرفته و طايفه اي گرد ما خفته)0/2( .

ث) الهي دلي ده كه در كار تو جان بازيم ،جاني ده كه كار آن جهان سازيم)1( .
ج) اي هست كن اساس هستي

كه تو ز درت دراز دستي ()0/52

چ) برگ درختان سبز در نظر هوشيار

هر ورقش دفتري است معرفت كردگار ()1

خ) گفت :جان پدر! تو نيز اگر بخفتي ،بِه از آن كه در پوستين خلق اُفتي)1( .
ح) نگردد شاخك بي بن برومند

ز تو سعي و عمل بايد ز من پند ()0/52

موفق و سربلند باشيد.

