
 1صفحه 

 

 امالی فارسی امتحان درس : 

    هفتمپایه : 

 1401 / 10  /13  تاریخ امتحان :

 دقیقه 30زمان پاسخگویی : 

  1تعداد صفحات : 

 

 بسمه تعالی

   مدیریت آموزش وپرورش شهرستان میاندوآب 

  نوین                            غیردولتیدبیرستان دخترانه  

  1401دی ماه نیمسال اول آزمون   

 نام و نام خانوادگی:

 شماره صندلی: 

 کالس:

 خانم آیناز شکریطراح: 

 

 ردیف سواالت بارم

) تشدید غلط امالیی وجود دارد آنهارا پیدا کرده  وبا شماره گذاری صحیح آنها را بنویسید. غلط20 درمتن زیر 20

 امالیی محسوب نمی شود(

 

 آنجا قدمم رسان که خواهی                     تو به انایت الهی       م ه

 با تو یاد هیچکس نبود روا          خدا ای فزل تو حاجت روا       ای 

 شد تبصمآسمان مثل یک    و گرم و زندگی پرداز              روشن 

 

دهان به  راد و امید وار شتابان می رفت تا خو آب ، این روح مزاب امید و زندگی ، ذالل و نیرومند با قام های اسطوار

خشکیده ی  در رگ هایمرده ی هزاران درخت تشنه برساند ها کشتزار سوخته و نگاه های پژسدخشک زمین و 

 جوی های مزرعه و کوچه باغ های مرده جاری گردد.

 

 را، سنگ معتل نماند. خاکآزاد شید، مویه می کرد و روناک را صدا می زد. به دنبال او زمین را خویش می ککژال 

 شت قلتیدند.دو گرگ روی سنگ های سخت آزاد را و تیغ را دوید. 

و آینده را  جوان باید به کشور خود ، به انقالب خود ، به نزام اسالمی خود و به پرچم برافراشته ی اسالم خود ببالد

 سالح و پاکدامنی و چرااینها ه می شود. بسازد .آینده با حرف ساخته نمی شود، با کار حوشمندانه و مومنانه ساخت

 پارسایی و سداقت جوانان را نمی بینند؟

و شادابی  کتاب پر راز و رمذ آفرینش و شگفتی های تبیعت ، سرشار از درس ها و اندرزهاست . اگر نیروی جوانی

 یرت همراه کنیم ، به شکوفایی خواهیم رسید.، تفکر و بسچاالکی این دوره را با تامل و

آن  گرفتم فوری تسمیم  .این سر دنیا تا آن سر دنیا است ، ازر دنین ، مال همه و همه ی آدم های سراصقلب م

 .تشان داشتم و این کار را هم کردمگوشه ی خالی قلبم را بدهم به چند نفر که خیلی دوس

1 

      آنها را فریاد بزن ژه هاوا زیباترینیعنی زندگی                                      

                                 موفق و پیروز باشید 

hamyar.in همیار



 3صفحه 

 

 

 امالی فارسیامتحان درس : 

    هفتمپایه : 

 1401 / 10  /13  تاریخ امتحان :

 دقیقه 30زمان پاسخگویی : 

  1تعداد صفحات : 

 

 بسمه تعالی

   مدیریت آموزش وپرورش شهرستان میاندوآب 

  نوین                            غیردولتیدبیرستان دخترانه  

  1401دی ماه نیمسال اول آزمون   

 نام و نام خانوادگی:

 شماره صندلی: 

 کالس:

 خانم آیناز شکریطراح: 

 ردیف سواالت بارم

) تشدید غلط امالیی وجود دارد آنهارا پیدا کرده  وبا شماره گذاری صحیح آنها را بنویسید. غلط20 درمتن زیر 20

 امالیی محسوب نمی شود(

 

 .آنجا قدمم رسان که خواهی                      الهی  یتعناتو به م ه

 با تو یاد هیچکس نبود روا     تو حاجت روا        فضلخدا ای ای 

 شدتبسم و گرم و زندگی پرداز              آسمان مثل یک روشن 

 به دهان  و امید وار شتابان می رفت تا خود را استوار هایگام و نیرومند با  زالل ،امید و زندگی مذابآب ، این روح  

 خشکیده ی  در رگ های کشتزار سوخته و نگاه های پژمرده ی هزاران درخت تشنه برساند وصدها خشک زمین و 

 جوی های مزرعه و کوچه باغ های مرده جاری گردد.

 را، سنگنماند. خاک  معطلآزاد شید، مویه می کرد و روناک را صدا می زد. می کخیش به دنبال او زمین را کژال 

   . غلتیدند شتدو گرگ روی سنگ های سخت آزاد را و تیغ را دوید. 

اسالمی خود و به پرچم برافراشته ی اسالم خود ببالد و آینده را نظام جوان باید به کشور خود ، به انقالب خود ، به 

و پاکدامنی و صالح چرا اینها ه می شود. و مومنانه ساخت دانههوشمنبسازد .آینده با حرف ساخته نمی شود، با کار 

 جوانان را نمی بینند؟صداقت پارسایی و 

، سرشار از درس ها و اندرزهاست . اگر نیروی جوانی و شادابی و طبیعتآفرینش و شگفتی های  رمزکتاب پر راز و 

  همراه کنیم ، به شکوفایی خواهیم رسید. بصیرت، تفکر و چاالکی این دوره را با تامل 

گرفتم آن  تصمیمفوری   .این سر دنیا تا آن سر دنیا است ، ازدنی سراسرن ، مال همه و همه ی آدم های قلب م

 گوشه ی خالی قلبم را بدهم به چند نفر که خیلی دوستشان داشتم و این کار را هم کردم. 

1 

  آنها را فریاد بزن ژه هاوا زیباترینیعنی زندگی 

   موفق و پیروز باشید  

hamyar.in همیار


