
 

 03/1401/    تاریخ امتحان:                        استان............ اداره کل آموزش و پرورش                     ...................نام و نام خانوادگی:  

 دقیقه  30امتحان: مدت                              آموزش و پرورش منطقه .................   هفتم  ۀ آزمون پای

آموزشگاه:    :     ساعت آغاز:                                                   فارسیدرس:    .................. نام

دانششما تعداد صفحات:  دو             ..................آموز:  رۀ

خردادماه  14  د پرسش: تعدا  1401نوبت:

واژگان  معنی

نمره(  0/ 25)   ترتیب در کدام گزینه آمده است؟« به اب وص -های »فراغ  معنی واژه   -1

خوب کار  -دوری  ت.                   سترا  -ی  نایروشپ.                 پاداش -فارغ شدن  ب.                  درست  -آسایش  لف.  ا

 نمره(  25/0)                                نعام اَ        نعام اِ            «. خواهی گرفت یخوب   .................. اًمطمئن  هی،انجام د یستردبهرا  کاراین ر اگ»  -2

 نمره(  5/0)                                                                                                   زیر معنا کنید.   هایجملهمشخص شده را در   هایواژه  -3

 )  (     مطالعه در وجودش زنده شد. عطش شوق خواندن و   الف.

(    ) ایم. ش به خاک سپرده اابدی جایگاه « را در توانمنمی» ب.

ثر عر و نمعنی ش

ها و معنی کردن عبارت{}مرتب کردن جمله + آوردن مفهوم کنایه .یدبرگردانامروزی  ارسی روان  ف  زیر را به  هایها و عبارتبیت  -4

 نمره( 5/0)  چو خواهی که از بد نیابی گزند  به دانش گرای و بدو شو بلند پ. 

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

( همرن 5/0)  ز خود بیازاری که دلی رانیرزد آن  لک وجود دالن سعدیا که مُبه جان زندهت. 

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

 نمره(  5/0)  ز نوکاران که خواهد کار بسیار است و دشوار  از بس زود تو را پروث. 

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

 نمره(  5/0)  روانی ده که دیدار تو جوید   گوید زبانی ده که اسرار تو ج. 

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

 نمره(  5/0)  .و سبوی مرا نشکنند د نزننمن تنه  ست تا بهاندیش ان تاریک چراغ ازبهر کوردالچ. 

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

درک و دریافت متن 

 نمره(  5/0) .را بنویسید ت زیر  بی  مفهوم  -5

«آمده مجموع در ظالل محمد         آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی    »
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 نمره(  1)            .پاسخ دهید «خو    ح»  ی هاو به پرسشرا به دقت بخوانید  زیر    بیتدو    -6

 فریاد مکن  فردا که نیامده است              گذشت هیچ از او یاد مکن     از دی که 

 ر بر باد مکن ـ خوش و عم ، حالی                   اد مکن  ـه بنیـده و گذشتـ نام رب

 .  بنویسیدهای باال بیتبرای کلیدی   پیامدو  ( ح

 کار برده است؟را در چه مفهومی به «عمر بر باد کردن»اصطالح خیام مصراع چهارم، در  (خ



 

 نمره( 1)  .ا را بیابیدهشتراک آنه اوج  نموده،مقایسه  با هم  ا  رمتن زیر  دو    -7

 ( دکتر حسابی) .«البته باید صبر و طاقت را از دست نداد .شودها چیره میبر آن ،ها بایستداگر انسان در برابر سختی»د. 

 (پروین اعتصامی) تبایس ،هزار ره گرت از پا درافکنند                 برو     ،کوه گرت سدّ ره شوند هزار . ذ
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 های زبانی دانش

 (نمره 25/0)                                                 نادرست        . درست  نداردمسند   « سکوت مرگباری بر سالن نمایشگاه حاکم شد»جملۀ  .  8

 (نمره 25/0)                                                      در کدام گزینه، درست است؟فعل(    + مممت  +   مفعول  +   داجزای جمله )نهایب  ترت.  9

 ه بودنهادآسمان  ر دامانب ر، سرشیدوخ( ب                     هایش را باز کردجوانه با شنیدن اسم آب، چشم( لفا

 نار خندان باغ را خندان کند( ت                       یاشیدهبخ سرافرازی و آبرو ،رانیاین سرزمتو به ( پ

 نمره( 1)                                                                                              جدول زیر را کامل کنید.  ، ایدچه آموختهبا توجه به آن -10

 هسشنا بن  زمان  فعل جمله 

  گفت  گفتم  دمت سرآیغفتا گفتم غم تو دارم گر. 

 د َ -  حال   رد آوَوط را می های بلباد با خود رایحۀ گل ز. 

 ادبیهای دانش

 (نمره 25/0)                                             نادرست        است. درست   « داستانی نمادین و رمزیآهنی و شاپرک  آدم داستان »  -11

                                                                                        نمره(  5/0)                                                       .   حدس بزنیدید و قالب شعری آن را  کن  مشخصر  یعر زقافیه را در ش  هایواژه  -12

 م تست محبوبی به دسید از دسگلی خوشبوی در حمام روزی       ر

 م ـمست  وـز تـوی دالویـه از بـمشکی یا عبیری       ک  هکو گفتم بد

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ژ. 

 نمره(  75/0)                                                               { برای هر گزینه، یک آرایه. }بنویسیدهای داده شده را  های ادبی بیتآرایه  -13

 (            ) هر ورقش دفتری است معرفت کردگار           برگ درختان سبز در نظر هوشیارس. 

 (            )   مآن مهر بر که افکنم آن دل کجا بر       نم دل از تو و بردارم از تو مهرگر برکَش. 

 (            )        ده ام آشنایی ود ـخ  ورـن با                     هد   امرهایی ود  ـخ ظلمت   ازص. 

 دبیات تاریخ ا

 نمره(  1)                                                                                                .  ر معرفی کنیداث  ادبی یک هایتبرای هر یک از شخصی  -14

     (                              )        نادر ابراهیمیض. 

    (                 )                      یما یوشیجنط.  

                                                                                                                  (                   )                  ایبد   طاهره ظ. 

 (                         )            پورر امینصقیع. 



 

 فارسی هفتم  پاسخنامه سواالت 

 ن معنی واژگا

 نمره( 25/0)    درست -آسایش  لف. ا  -1

      نمره( 25/0)  نعاماَ  -2

 نمره(  25/0) گی همیشگی و جاودان  ب.                   نمره( 25/0)شوق و انگیزه و عالقه الف.  -3

 

 معنی شعر و نثر 

)به مقام   ی و با علم داشتن خود را باال بکش یو دانش برو  یبه سمت آگاه د یبا ینینب یو صدمه ا بیآس یاز شر و بد  یخواه یاگر م پ.   -4

 نمره(  5/0) ( یباالتر برس

             (     همرن 5/0) .ی را برنجان ی و کس یرا از خود ناراحت کن ی ارزش آن را ندارد که کس ا یدن ن یپاک دل، ا  یهاقسم به جان انسان  ،یسعد یات. 

  ینم اریکار بس  یخواهد ؟ ) کس یم اریاز افراد تازه کار ، کار بس یسخت و دشوار ، چه کس اریتو هم زود است . هم بس یپرواز کردن براث. 

 نمره(  5/0) .خواهد (

تو باشد و تاب و تحمل درک تو را داشته  داریبده که خواستار د یتو را بازگو کنم. روح یبده که بتوانم اسرار وجود  یانیو ب  ییبه من توانا ج. 

 نمره(  5/0) باشد. 

 نمره( 5/0) نرسانند.  بیو به من و کوزه من آس نندیاست تا من را بب عابران گمراه و سر به هوا یگفت: چراغ برا  نایمرد نابچ. 

 

 درک و دریافت متن

 نمره( 5/0) اکرم هستند.  امبریپ  هی سا ریهمه در پناه و ز یسیو حضرت ع  یحضرت موس م،یحضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراه  -5

  نکن. ینگران نباش و ناله و زار جهتیب  امدهیکه ن یاندهیصحبت نکن و آن را فراموش کن. به خاطر آدیگر شد  یکه سپر یاز روز( ح  -6

 نمره(  0.5)تلف نکن هودهیو اعتنا نکن. اکنون شاد و خوش باش و عمر خود را ب هیگذشته تک یو روزها ندهیبر آهمچنین 
 نابود کردن و هدر دادن عمر (خ

چیزی می تواند مسلط گردد به شرطی   هر  نسان برانکته تاکید می کنند که و بر این   اشاره دارندانسان هر دو متن  بر تالش و تحرک   -7

 نمره(  1) و نا امید نشود رسیدن به ان را هم داشته باشدکه صبر و طاقت 

 
 

 های زبانی دانش

 ( نمره 25/0)  نادرست.  8

 ( نمره 25/0) ه بودنهادآسمان  ر دامانب ر، سرشیدوخ( ب.  9

 نمره(  1) -10

 ه س شنا بن  زمان  فعل  جمله 

 م َ  گفت ماضی  گفتم دمت سرآیغ فتا غم تو دارم گ گفتمر. 

 د  َ آور حال ردآوَمی ردآوَمیوط را های بلباد با خود رایحۀ گلز. 

 ادبی های دانش

 (نمره 25/0)درست   -11

 ( نمره 25/0)   : مسمطقالب شعری                  (نمره 25/0)مـمست و  متدس  :قافیه  هایواژهژ:   -12

 (نمره 25/0)  ( تضاد و جناس تام  )ص.                 (نمره 25/0) ( تکرار  ) ش.                     (نمره 25/0) (تناسب یا مراعات نظیر ) س.   -13

 

 دبیاتتاریخ ا

 ( نمره 25/0)   افسانهط.                                      (نمره 25/0)   خانه ای برای شبض.    -14

              (نمره 25/0)     مثل چشمه مثل رودع.                                                (نمره 25/0)   ل سرخبه هوای گظ. 


