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نادرست  درست    جمالت زیر را مشخص کنید.نادرستی یا درستی و 

 محمد جواد محبت است.« با بال این پرنده سفر کن»نویسنده کتاب  الف(

 هستند.  وصفی «نسل آینده ساز و چشمة جوشان»ترکیب های ب( 

مفعول است.« نگشت آسایشم یک لحظه دمساز»نقش دستوری واژة آسایشم در مصراع ج( 

 هم خانواده هستند.« متحرک ، تحریکحرکات ، »کلمات  د(

2

جاهای خالی را کامل کنید. 2
 جامی ....................................... است.الف( یکی از آثار 

 م به .......................................... است.خواهیم رفت ، مانند رابطة می کاررابطة می رویم به ب( 

ضمیر وجود دارد.« ............................. به نابینا گفت : تو که چیزی نمی بینی چراغ به چه کارت می آید؟یکی »در عبارت ج( 

  ( یکی از منابعی که مترجمان هنگام ترجمه از آن استفاده می کنند ، ................................... است.د

2

معنی واژگان مشخص شده را بنویسید. 3

 عجیبی به این کار ادامه می داد. سماجتالف( او نصف ورقه را پر کرده بود و هنوز هم با اراده و 

 و عطوفت داشت. رأفترسول اکرم )ص( با خدمتکارانش  ب(

به اسالم کرده اند.  شایانیج( ایرانیان خدمات بسیار 

از اتومبیل پیاده شدیم.  صحننخست برای زیارت حرم مطهر حضرت معصومه )س( دم در د( 

عالمه جعفری شد.  نصیب و( حجره ای ساده و کوچک

 .در علم و عمل آرزو می کنم ترقّیبرای شما عزیزانم از خداوند تعالی سعادت و  ه(

همراه کنیم ، به شکوفایی خواهیم رسید. بصیرت ز( اگر نیروی جوانی و شادابی دورة نوجوانی را با تأمل و 

نماند.  معطّلر( آزاد 

2

معانی نظم و نثر های زیر بنویسید. 4

 الف( هجوم فتنه های آسمانی          مرا آموخت علم زندگانی

 رام تو نمی شود زمانه؟             رام از چه شدی؟ رمیدن آموز  ب(

ج( مادرم گفت : یا رب ، تو از وی خشنود باش و درجتش ، درجة اولیا گردان.

 دت جستیاهاند درست         در رستگاری ببتو را دانش و دین ر د(

2

 فارسی

17تا  1دروس 

دوره متوسطه اول 

 پایه هفتم

یگانه آقای دبیر :
نام و نام خانوادگی :

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

N.دانش آموزان عزیز با دقت سواالت را بخوانید و به آن ها پاسخ دهید

نوبت  آزمون

 دوم



 ل کمانک انتخاب کنید.شکل صحیح واژه را از داخ 5

 اعتساب( کرده بودند. _الف( دانش آموزان و دانشجویان به فرمان امام )اعتصاب 

  رغم( تالش دشمنان واقعیت عکس این است. _ب( اما به )رقم 

 

1 
 

 هر یک از کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید. برای 6

 اخالص :                                                          متعال :

 

2 

 مشخص کنید.  عالمت را باعبارت آرایة به کار رفته در هر  7

 تکرار                تشبیه            الف( من قلب کوچولویی دارم ؛ خیلی کوچولو ؛ خیلی خیلی کوچولو.

 مراعات نظیر                 کنایه              ب( آدم آهنی تازه حالش جا آمده بود. 

ش   ستم چرا این  ستفاده از جمله هایی مثبت به جمله هایی منفی روی   اج( نمی دان شان به جای ا گرد ها و معلم

 تضاد              آورده بودند.                       ترادف           

  زندگی به خوردن و خفتن و خوابیدن نیست. اگر چنین باشد ما با حیوانات تفاوتی نداریم.     تشخیص   د( 

 مراعات نظیر 

 

1 
 

 نقش دستوری واژگان مشخص شده را بنویسید. 8

 )....................................( را به خوبی می خواند. دیوان حافظپروفسور حسابی الف( 

 بود. ).........................................( بسیار دقیق و منظم و جدیب( شهید رجایی در کارش 

 به طرف پیرمرد رفت. )..............................................(  کنجکاویج( مصطفی سرما را فراموش کرد و با 

 « ).......................................(کاش بال بالی می توانست مردم را ببیند.»با ناراحتی فکر کرد :  آدم آهنید( 

 

1 
 

 

 هر یک از افعال زیر ، از چه مصدری ساخته شده اند؟ 9

  

 مصدر فعل

  ممی شویَ

  خواهید دید.

  نهادند

   می آید

 
 

1 

 داده شده کامل کنید.جدول زیر را با استفاده از کلمات  10

 سخنور( _آرایش  _دستگیر  _مربوط _آینده  _سیاه  _رمزی  _)پای بند 

  واژة ساده

  واژة غیر ساده
 

 
 
 

2 
 

 

 

 5/0 ؟چیست «به گفتار پیغمبرت راه جوی      دل از تیرگی ها بدین آب شوی»منظور از واژة آب در عبارت  11



 

 هر یک ازآثار زیر متعلق به کیست؟ 12

  به هوای گل سرخ :ب(                                  گل و نوروز :            الف(   
5/0 

 ضمایر یا ضمیر به کار رفته در هر عبارت را با مشخص کردن نوع آن ها بنویسید. 13

 الف( او مدت ها پول هایش را برای خرید یک جفت دستکش جمع می کرد.

   احساس می کردم هم اکنون چشمه های معرفت از درون من سر باز خواهند کرد. ب(

5/0 

 نوع هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید. )امری ، خبری ، عاطفی ، پرسشی( 14

 الف( عزیزان من کار کنید.

 ب( چرا اینها شور و شعور جوانان را نمی بینند؟

 نیما از خجالت سرخ شده است.ج( 

 وای چه نور سردی! د(

5/0 

 جدول زیر را کامل کنید. 15

 

 زمان شمار شخص فعل

    می بالد

    خواهیم کَند

    روییدند

     ترسیدید

1 

 مسند هر عبارت را در جای خالی بنویسید. 16

 مصطفی گفت : حتماً خیلی نیازمند است. ).........................................(الف( 

 سعی کنید برای اسالم و جمهوری اسالمی و کشورتان مفید باشید. ).......................................(( ب

5/0 

مشت کنایه از «  من نمی توانم آلن را وادار کنم به جای مشت از حرف استفاده کند»در عبارت  17

 چیست؟

5/0 

  و من اهلل توفیق 



1 
 

 درستالف( 

 درستب( 

 درستناج( 

 درست د(

2 
 

  دیوان اشعار ، نفحات االنس ، هفت اورنگ ، بهارستان. )یک اثر کفایت می کند( الف(

 خواهم کاشتب( 

  2 ج(

 المعارف ، فرهنگ نامه ، شبکه های اطالع رسانی معتبر. )یک مورد کفایت می کند(فرهنگ لغت ، دائرد( 

 شایسته ، سزاوارج(                مهربانی ، محبت ، لطفب(                  پافشاری ، اصرارالف(  3

 ه( پیشرفت                                 و( بهره ، قسمت                                     حیاط د(
 ر( بیکار                                 ز( آگاهی

 را به من یاد داد. الف( بال و مشکالت روزگار علم چگونه زندگی کردن 4

ب( روزگار هرگز مطیع و فرمان بردار تو نمی شود ، بنابراین تو نیز رام و مطیع روزگار نباش بلکه راه مقابله کردن ، فرار کردن و 

 گریختن را یاد بگیر.

 مادرم گفت : پروردگارا تو از ایشان راضی باش و مقامش را در ردیف بزرگان قرا بده.ج( 

   دنبال رهایی و نجات خودت باشی .به دین و مذهب تو را از بدی ها نجات می دهد ، تو باید  د( علم و دانش و

 الف( اعتصاب               ،            ب( رغم 5

 مورد کافی است( 2اخالص : خالص ، مخلص ، خالصانه )،              مورد کافی است( 2عالی )، متعال : تعالی ، علی ، اعال  6

 الف( تکرار       ،      ب( کنایه      ،    ج( تضاد        ،      د( مراعات نظیر 7

 یا نهاد )هر دو مورد درست است( متمم       ،      د( فاعلالف( مفعول      ،     ب( مسند     ،    ج(  8

 مصدر فعل 9

 شستن می شویَم

 دیدن خواهید دید.

 نهادن نهادند

 آمدن می آید
 

 مربوط  _سیاه  واژة ساده 10

 آرایش _آینده  _ سخنور _دستگیر  _رمزی  _پای بند  واژة غیر ساده
 

 سخنان پیامبر است که مانندآب گناهان و پلیدی ها را می شوید و پاک می کند.کنایه از  11

 طاهره ایبد،    ب(        الف( خواجوی کرمانی 12

 پیوسته                                      ب( من : ضمیر جداَش : ضمیر -الف( او : ضمیر جدا    ،     13

 الف( امری     ،      ب( پرسشی     ،    ج( خبری     ،      د( عاطفی 14

 زمان شمار شخص فعل 15

 حال یا مضارع مفرد سوم شخص می بالد

 پاسخنامه



آینده یا مستقبل جمع اول شخصخواهیم کَند

یا ماضی گذشته جمع سوم شخصروییدند

گذشته یا ماضی جمع دوم شخصترسیدید

الف( نیازمند ،  ب( مفید 16

کنایه از نزاع و دعوا و جنگ. 17


