
 میان نوبت دوم: نوبت امتحانی   باسمه تعالي              نام ...............................................................

 هفتمپایه :         .............................................نام خانوادگی 

 3/23/49: تاریخ امتحان  سازمان آموزش و پرورش فارس .......................................................نام پدر 

 ................... ردیفشماره  مدیریت آموزش و پرورش الرستان زبان فارسی: نام درس 

 دقیقه  21 مدت امتحان دولتي کوضا )دوره اول(غیر  دبیرستان 2شماره صفحه : 

    

 هشخض کٌیذ. « دیزٍس َّا سزد تَد. » را در جولِ ی « هُسٌذ »   1 

 د( تَد ج( سزد ب( َّا الف( دیزٍس  

تِ هؿٌای .................. ٍ گذاردى در ًَشتي اهالی دٍ کلوِ ی گشاردى ٍ گذاردى ًثایذ تاّن اشتثاُ کزد. گشاردى   2

 تِ هؿٌای ............................ است. 

 ادا کزدى -ب( ًْادى قزار دادى -الف( ادا کزدى  

 ادا کزدى -د( قزار دادى  ادا کزدى -ج( تجا آٍردى  

 ........ هی ًاهٌذ. قالة شؿزی کِ هصزاؼ ّای دٍم ّوِ تیت ّای آى ّن قافیِ ّستٌذ را .................  3

 د( هثٌَی ج( قطؿِ ب( قصیذُ الف( غشل  

 «ّوِ گِل ّای ؾالن آسهَدم   /  ......................................................................... »  :   حفع شؿز  4

 ب( هزا تا ّوٌشیٌی هفتخز کزد الف( تگفتا هي گلی ًاچیش تَدم  

 د( ٍگزًِ هي ّواى خاکن کِ ّستن  ٍ ؾثزت ًوَدمج( ًذیذم چَى تَ   

 آهذُ است؟ « سَم شخض جوؽ » در کذام گشیٌِ ی سیز   5

 د( رفتٌذ  ج( رفتیذ ب( رفتین الف( رفتن  

 اساس تسیاری اس داستاى ّا ، فیلن ّا ٍ آثار ٌّزی ........................ است.   6

 طزاتد( خا ج( تشخیض ب( تخیّل الف( ًوایش ًاهِ  

 تِ ٍاصُ ّای ّن ریشِ کِ ارتثاط هؿٌایی تا یک دیگز دارًذ ، ٍاصُ ّای ............................ گَیٌذ.   7

 د( گشیٌِ الف ٍ ب  ج( ّن ریشِ ب( ّن خاًَادُ الف( هتزادف  

 « ..... شَی تِ گفتار پیغوثزت راُ جَی   /  دل اس تیزگی ّا تذیي ......................» حفع شؿز :     8

 د( راُ  ج( جای ب( خاک الف( آب  

 یؿٌی : « هحشٍى »   9

 د( هْزتاًی ج( غن اًگیش ب( خَشحال الف( ًگزاى  

 کذام فؿل ، سهاى حال ًیست؟   10

 د( هی ًَیسین  ج( هی ًَیسیذ ب( ًَشتِ ام الف( هی ًَیسین  



 تِ ٍ چٌذ ضویز گسستِ ٍجَد دارد ؟ در جولِ سیز ضویز پیَس  11

« هصطفی دست ّایش را داخل جیثش فزٍ تزد. » 

ب( دٍ ضویز پیَستِ الف( یک ضویز پیَستِ ٍ یک ضویز گسستِ 

د( دٍ ضویز پیَستِ ٍ یک ضویز گسستِ ج( دٍ ضویز گسستِ 

 یؿٌی : « هػاّز »   12

د( گزاى تْا ج( آشٌایی ب( جلَُ ّا دٍستیالف(   

 ٍاصُ ّای حافع ٍ اخالص در کذام گشیٌِ آهذُ است؟ « ّن خاًَادُ »   13

خالص -ب( حافػاى  خالص -الف( حفاغت  

د( گشیٌِ الف ٍ ب  خالض -ج( هحفَظ 

 را هشخض کٌیذ. « هی شٌَین » فؿل « شخض شوار »   14

د( اٍل شخض جوؽ  ج( اٍل شخض هفزد ب( دٍم شخض جوؽ الف( سَم شخض جوؽ  

 هؿٌی است؟ تِ چِ « سلواى هٌِّا اّل الثیت » ولِ ج  15

ب( سلواى اس دٍستاى هي است تیت هي است الف( سلواى اس اّل  

 د( سلواى اس یاراى هي است ج( سلواى اس دٍستاى هاست 

تعداد داوص  ومـره

آموزان کالس

 وضعیـت رتبه پاییه تریه ومره باالتریه ومره میاوگیه کالس

ضعیف متوسط خوب بسیار خوب عالي با حروفعدد با




	Blank Page

