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 مشهد 4اداره آموزش وپرورش ناحیه 
 

 ........................:نام و نام خانوادگی          

 ............................... :شماره صندلی 

 فارسی هفتم:نام امتحان

  1متوسطه– هفتمپایه  :رشته -پایه

 704-703-702-701: شماره کالس

  4:تعداد صفحه

 

 .مترادف واژگان مشخص شده را زیر آن بنویسید الف

 .کردیم بیتوتهشب توي قهوه خانه -2                     .مطالعه در وجودش زنده شد عطش-1  

 هیجان                                                                          شب را در جایی ماندن= تشنگی   

 هاي دشمن تالشبه رغمِ -3.            سپري می شودمر به غفلت عقسمت اعظم -2

 برخالف                      می گذرد             
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 درست است عبارات یا جمالتی نزدیک به مفهوم.اشعار و عبارات زیر را به فارسی روان برگردانید ب

 آنجا قدمم رسان که خواهی*****     هم تو به عنایت الهی          1

 .......تو به لطف و بخشش خودت به آنجا که می خواهی مرا برسان.............

1 

 مرا آموخت علم زندگانی*****     هجوم فتنه هاي آسمانی       2

 .........مشکالت و گرفتاري هاي زمانه ، به من علم زندگانی آموخت.........

1 

 آن سرسبزي بستان شود سرّ*****    دانه ها چون در زمین پنهان شود          3

 ..........زیر خاك پنهان می شود، سر سبزي و باغ بوستان آشکار می شوداز آنجا که بذر و دانه در ............

1 

 /5 ...................او از شکار گنجشک احساس بیزاري می کرد.........او از صید گنجشک احساس تنفّر می کرد 4

 .   بودمدت حیات صاحبان قبور بر روي سنگ ها حک شده  5

 ......روي سنگ ها نوشته شده بودمدت زندگی مرده ها بر .......

5/ 

 /25 ........دست و پایش از تالش بازماند.   ...............دست و پایش از تقلّا افتاد 6

 /25 .................دوست خوب مانند کیمیا کم یاب است.......   دوست خوب کیمیا است 7

 /25 ......علوم و دانش به هیجان می آمداز خواندن .......  .از خواندن علوم به وجد می آمد 8

 /25 ....خانه اي کوچک سهم و قسمت او شد........   اي کوچک نصیب او شدحجره  9

 نمره3 .به پرسش هاي زیر پاسخ دهید پ

 ..............گمراه نشویم...چیست؟» در چاه نیفتیم« منظور از  . الهی بینایی ده تا در چاه نیفتیم 1

 

5/ 

 هر ورقش دفتري است معرفت کردگار******     برگ درختان سبز در نظر هوشیار    2

 ..............آفریده هاي طبیعت ، گیاهان...اخت خدا می شود؟با توجه به بیت چه چیزي موجب شن 

5/ 

 به نام داناي توانا

 دقیقه  60:مدت پاسخگویی

 10/92/  :  تاریخ امتحان 

 شایانفر آقاي:نام دبیر

 .....................................:نمره 

 

 :امضاء دبیر

 



 ٢

 /5 .................کنایه خشمگین شدنکنایه از چیست؟ » ر دندان ساییدن دندان ب«  3

 »  تا توانی پیشِ کَس مگشاي راز« 4

 ..................................راز داريشده استبر چه امري تأکید این مصرع شعر در

5/ 

 /5 .......کودکی و بی تجربگی...بوتر را بیان می کند؟پروین چه حالتی از ک»  هنوزت نیست پاي برزن و بام« 5

 » از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه اي بگزارد«  6

 ..........دو رکعت نماز.........»دوگانه« و ..............      بیدار نمی شود....... »سر برنمی دارد«منظور از 
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 و خود ارزیابی  دانش هاي زبانی و ادبی ث

 )فراز و فرود( -)   حیاط و حیات(  -)  نشاط و شادابی.  ( هریک از این گروه ها را در جاي مناسب قرار دهید 1

 ........نشاط و شادابی.....مترادف.......   فراز و فرود.......متضاد.........           حیاط و حیات.....هم آوا 
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 عمل  -عالم    -تعالیم   -اَعمال  .   واژگان هم خانواده را کنار هم بنویسید 2

 ..عالم  ....تعالیم  .......عمل...اَعمال  .

5/ 

 /5 .می گویند............ فعل............به مهمترین بخش جمله که انتقال پیام را بر عهده دارد 3

استفاده می کنیم اما وقتی همان منظور و .......... زبان.......هر گاه بخواهیم فقط منظورِ خود را بیان کنیم از  4

 .بهره می گیریم........ ادبیات.........بخواهیم بیان کنیم از مقصود را زیباتر 

1 

از آثار ...... قصه هاي مجید. مجموعۀ پنج جلدي. د شدمتول............ کرمان....هوشنگ مرادي در روستاي سیرج  5

 .اوست
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 /5 ......................پروین اعتصامی...............از کیست؟  علم زندگانیشعرِ  6

 ....  شاخه گل...........   ....جوانه.  .........واژه که باعث ایجاد مراعات نظیر می شود بنویسید دواز بیت زیر  7

 یا چشمه و جاريمثل یک چشمه سار جاري شو*****    مثل یک شاخه گل جوانه بزن      

1 

 »بر درختی شکوفه اي خندید« آرایۀ تشخیص دارد؟      ،به چه دلیل این مصرع 8

 ..........زیرا خندیدن از ویژگی هاي انسان است..............

5/ 

 ».برادر بزرگ من توپ را به دوستش داد«.   اجزاي این جمله را در جاي مناسب قرار دهید 9

 ....دادتوپ را به دوستش .گزاره ....    توپ...مفعول......  دوستش...متمم .......     برا در بزرگ من...نهاد 
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 : حفظ شعر  10

 ......................................           ******     ................................................................اي هست کن 1

 ..............................................نامۀ ******    ........ دانی             .....................................................
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