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 .و ساده بنویسیدفارسی روان زبان زیر را به  وجمالت اشعار

 

 0(/57) نگردد شاخک بی بن برومند                         زتو سعی و عمل باید ز من پند-1

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

 0(/57)    ، جوانه بزن                   مثل یک چشمه سار، جاری شومثل یک شاخه گل-2

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

 7/0  راز گفتنت امروز  بهتر از هرچه هست در دنیا                                با خدا-3

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

 7/0 آسمان مثل یک تبسم شد -4

.......................................................................................................................... 
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 معنی و شناخت واژه

 .معنی لغات مشخص شده را بنویسید

 سفر به شهری رسید. اثنایاسکندر در -1

 بصیرت همراه کنیم. و تاملی نوجوانی را با  سعی کنیم دوره-2

 افتاد.          تقالدست و پایش از -3

 فریاد عجز فتاد از پای کرد از-4 
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 درک متن
 با توجه به متن به سواالت پاسخ دهید.

.چنان خواب غفلت برده دو گانه ای بگزاردپدر را گفتم: از اینان یکی سر بر نمیدارد که 

اندکه گویی نخفته اند که مرده اند.گفت: جان پدر تو نیز اگر بخفتی به از آن که در 

 پوستین خلق افتی.

 5/0چیست؟ (درپوستین خلق افتی)منظور از الف( 

 5/0ای بگزارد( چیست؟ ) دوگانهعبارت ب( منظور از 

 

 1توضیح دهید« و مدرسه اندیشه اش را حرم دل او را آرام می کرد» درباره عبارت -
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 سمه تعالیاب

 0400-0402سال تحصیلی:                              پایه هفتم                             اول فارسی  نیمسالامتحان     

 دقیقه  50نام و نام خانوادگی:                                                                                     مدت امتحان:    

نام                                                                                 شهید رجایی خداآفرن  آموزشگاه:    

 دبیر: 

hamyar.in همیار



 

 5/0چیست؟« عمر بر باد مکن » مفهوم 
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 های زبانی و ادبی دانش

 7/0نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید.زیر  در جملهالف:

 خرید کتابفروشیرا از  کتابزهرا 
 1افعال اسنادی را نام ببریدو در جمله زیر مسند را مشخص کنیدب( 

 علی کنجکاو بود

 7/0( جمله ای است؟ ) خبری، عاطفی، امری،پرسشی: جمله زیر چه نوع پ

 به خالق زیبایی ها بیندیش

 : در بیت های زیر چه آرایه ادبی دیده می شود؟ت

 5/0من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج             تو را آسودگی باید مرا رنج 

 5/0رفت و انشای کوچکش را خواند       لتید                     دانه آرام بر زمین غ
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 تاریخ ادبیات

 اثر کیست؟ الهی نامهالف( 

 را بنویسید. قیصر امین پورب(یک مورد از آثار 
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 ..............10نمره شفاهی:  

 ................10نمره کتبی: 

 جمع نمرات: .................                    

                                                                                                                                               

 موفق باشید.
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