
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 01جمع بارم : 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 کنید.معنی 

 بس که دور آن راه نزدیک         شدش گیتی به پیش چشم تاریک نمودشالف( 

 

 ای خدا ای فضل تو حاجت روا               با تو یاد هیچکس نبود رواب( 

 

 رده اند.ج( یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگزارد.چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند، مُ

 

 حالی خوش باش و عمر بر باد مکن                بر نامده و گذشته، بنیاد مکن د( 

 

4 

2 
 معنی واژه های زیر را بنویسید.

 :آفاق             :              برزن     :                 فضل

 :عجز:                   حک کردن    :                 صالح

1.1 

 برای واژه های زیر یک هم خانواده بنویسید. 3

 اعجازب(                         معصومالف( 
1 

 از چه کسی است؟« رگبار کلمات » کتاب  4

 الف( علی شریعتی       ب( محمدجواد محبت       ج( هوشنگ مرادی کرمانی     د( نادر ابراهیمی
5.1 

 5.1 چیست؟«  عمر حقیقی را شناسنامه ی ما تعیین نمی کند» مقصود از  1

6 
 از جمالت زیر از چه نوع هستند؟ هرکدام

 عاطفی                           خبری           .                           چه آسمان دل انگیزیالف( 

 امری              خبری                                                  .به مدرسه برو ب( 

1 

7 

 وصل نمائید. آندر هر جمله نقش کلمه ای که زیر آن خط کشیده شده است را به گزینه ی صحیح 

 نهاد                                      بود. خوشحال محمد -

 مفعول                                .را خورد ساندویچشعلی  -

 متمم                           .آمد مدرسه بهبا محمد احمد  -

 دمسن                                                               

1.1 

 0 از 0صفحه ی 

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

 متوسطه اول/هفتم مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانواحد  دانشسرای  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1411 -1411سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 0فارسینام درس: 

 حیدریسجاد  نام دبیر:

 01/0011 /10امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 آن راه نزدیک به نگاهش دور آمد، جهان به پیش چشم او تاریک شد.الف( از بس که 

 ب( ای خدا، ای کسی که بخشش تو برآورده کننده ی نیازهاست.با وجود تو شایسته نیست که از دیگری یاد کنیم.

 .ندا دهمُر انگار که اند خوابیده غافالنه آنچنان.بخوانند صبح نماز رکعت دو تا شوند نمی بلند کدامشان هیچ ج( 

 یباش خوش حال ی لحظه در کن سعی و نده قرار گذشته یا( آینده) نیامده هنوز که آنچه بر را ات زندگی اساس د( 

 ندهی. هدر را عمرت و

2 

جمع افق، کرانه های  :آفاق                          محله، کوچه، کوی: برزن                      بخشش، احسان :فضل

 آسمان، اطراف

 ناتوانی :عجز                 تراشیدن، خراشیدن :کردن حک                               درستی: صالح

3 
 معصوم: عصمت، عاصم                        اعجاز: عجز، عاجز

4 
 گزینه ی ب( محمدجواد محبت

5 

کرده و نه همه ی روزهایی که یعنی عمر حقیقی در واقع زمانی است که فرد از زندگی اش استفاده ی مفید 

 سپردی کرده است.

6 
 الف( عاطفی                   ب( امری

7 
 الف( مسند                     ب( مفعول                     ج( متمم

 امضاء:   سجاد حیدری نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 01 جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  اولپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 4فارسينام درس: 

 حیدریسجاد  نام دبیر:

 10/41/4111 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  0:11 امتحان: ساعت

 دقیقه 01مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




