
 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگی:                                 

  3ناحیه ..مدیریت آموزش و پرورش 

 خرددبیرستان دوره اول متوسطه 

 ادبیات فارسی نام درس:

 امتحان:ساعت  هفتم پایه: :کالسنام  نام پدر:

 دقیقه50 امتحان: مدت 24/2/98 امتحان: تاریخ 1397 -  98خردادماه سال تحصیلی 

 نام و نام خانوادگی و امضاي مصحح:                                   جمع نمره با حروف:                               عملی:                                                                                                 - نمره شفاهی نمره کتبی:
  

 نمره سواالت در ... صفحه ردیف
 

 

 

1  

 . دیسیکلمات مشخص شده را بنو یمعن

 و خطري را احساس نکرد خدشهب.                           برگزار شد. تدفینمراسم .الف

 بود ناگزیرامام ج.                     سوا می کردمرا لباس هایم . پ

 ارزندهشاهکار کرد.          ه.  یم تنفرگنجشگ احساس  دی. او از صد

  برومندبن  یراز                         و. نگردد شاخک ب ندیگو یخاك م ریضم. از ي

2  

2  

 . دیسیروان بنو یرا به فارس ریو عبارات ز اتیاب یمعان

 روشن و گرم زندگی پرداز                               آسمان مثل یک تبسم شد. الف

 

 دش گیتی به پیش چشم تاریکنمودش بس که دور آن راه نزدیک                 ش. ب

 

 اي مرغک خرد ز آشیانه                              پرواز کن و پریدن آموز. ج

 

 بر این زادم و هم بر این بگذرم                       چنان دان که خاك پی حیدرم. د

 

 سعدي اگر عاشقی کنی و جوانی                   عشق محمد بس است وآل محمد.ه

 

 دلم در آتش غفلت مسوزان                   به معنی شمع جانم برفروزان.و

  

6  

3  

 است. یو کدام اضاف یوصف بیترک کدام

  حرکت اتوبوسب.                                         مردان شجاع    .الف
5./  

4  

 عه هستند؟در جام ییو شاپرك نماد چه انسان ها یو شاپرك، آدم آهن یدرس آدم آهن در

  

  

5./  



  

 

5  

 .دیمتمم، مفعول و مسند را مشخص کن ریعبارت ز در

  معلم شاگردانش را به کالس برگرداند و ساکت شد.
75./  

6  

 هاست. تیاز کدام شخص» کویر« کتاب

  ییرجا دید. شه                    يمطهر دیج. شه                 ینیب. امام خم               یعتی. دکتر شرالف
25./  

7  

 .دیرا با کلمات مناسب پر کن یخال يجا

 از آثار اوست ....................................... »کمال نامه«و » گل و نوروز «. شاعر  که الف

  (پري در آبگینه) و (دوشنه هاي آبی ماه ) از آثار اوست................................... ب

5./  

  1 گلخانه – اصفهانی – کبوتر – موتور.            دیده را معلوم کنسا ریکلمات ساده و غ  8

9  

 دیمشخص کن ریز يبن مضارع و شناسه را در فعل ها ،یماض بن

           :   ...............                   یبن ماض- 1 . خواهد آمدب.                          :  ..........      ی. بن ماض 1: نوشته بودم . الف

 . بن مضارع....................... 2  . بن مضارع  .........                                                    2                     

  ....................... شناسه  3.شناسه ............                                                            3                     

5/1  

10  

 .دیسیکرده و نوع آن ها را بنو دایرا پ ریو مرجع ضم ریضما ریدر عبارت ز

 نیما آنقدر به ادبیات عالقه داشت که استادش او را تشویق می کرد. 

  

1  

11  

 .دیسپس شخص، شمار و مصدر آن ها را معلوم کن دیمشخص کن ریرا در جمالت ز فعل

 . شخص و شمار:1: اشک بار آن مرد بزرگ را به خاك سپردیم           با چشمانی . الف

 . مصدر:2                                                                                  

 . شخص و شمار:1                                            :تو را خوانم به هر رازي. ب

  . مصدر:                            2                                                                                

1  

12  

  را براي واژه هاي زیر انتخاب کن. گذاریا   گزارامالي درست 

  سپاس : ...........                          بنیان :..............
5./  

13  

  فعل آینده بسازید.

  خواندم : ....................                       نوشتیم : .........................
5./  

  موفق و پیروز باشید.

 


