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 بارم سواالت

 معنی واژگان زیر را بنویسید. _1

 قرائت:                                 رعنا:                                 عجز:                                تبسّم:

 عازم:                                 گله:                                  زمزمه:     وجد:                              
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 معنی ابیات و عبارات زیر را بنویسید. _2

 ای کارگشای هر چه هستند                                                     نام تو کلید هر چه بستند

 

 بی ادب، محروم شد از لطف رب                                                    از خدا جوییم توفیق ادب    

 

 روشن و گرم و زندگی پرداز                                                    آسمان، مثل یک تبسّم شد

 

 ث زندگی، می باید آموختتو را توش هنر می باید اندوخت                                             حدی

 

 حرم، دل او را آرام می کرد و مدرسه، اندیشه اش را.

 

 آن شب هیچ خوابم نبرد و از نماز شب بازماندم.

 

 یاد دارم که در ایّام طفولیت، متعبد و شب خیز بودم.

 

 الهی، دلی ده که در کار تو جان بازیم، جانی ده که کار آن جهان سازیم.
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 زیر کدام واژه ها به ترتیب مفهوم معنویّت و علم را دربردارد؟در عبارت   _3

 حرم، دل او را آرام می کرد و مدرسه، اندیشه اش را.

 

1 

 به حروف :        نمره تجدید نظر و امضاء:          به حروف :                نمره ورقه به عدد : 

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

 

 محل مهر و امضاء مدیر

 

 سؤال

 صبح8ساعت امتحان :     ش صندلی ) شماره داوطلب ( :               نام واحد آموزشی : دبيرستان غيردولتی دخترانه شميم عرفان    

 دقيقه 60وقت امتحان :                                  هفتم            نام و نام خانوادگی :                                نام پدر :                            پایه :  

      13/10/96تاریخ امتحان:     96 -97يمسال اول  نوبت امتحانی : ن     خانم جليلی         دبير :                   فارسیسؤال امتحان درس :  



 

 بارم سواالت

 در دو جمله زیر را بنویسید.« دم» تفاوت معنای واژة  _4

 از کتاب فروشی دم بازار خرید.

 یک دم حرف می زند.
1 

 پیام اصلی بیت زیر چیست؟ _5

 1 شاخک بی بن برومند                                               ز تو سعی و عمل باید، ز من پند نگردد

 معنای قسمت های مشخص شده را بنویسید. _6

 و قلبم را به هر دوتاشان می دادم. باید عقلم می رسیدخوب معلوم است، من از اول هم 

 

 .شدهحسابی شلوغ فکر کردم حاال دیگر توی قلبم 
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 گزینه صحیح را عالمت بزنید. _7

 در عبارت زیر چند متمم وجود دارد؟ 

 چهار                                یک                                 سه                                    دو
1 

 با توجه به جمله های زیر، جدول را کامل کنید. -8

 ابرها می گذرند. فرصت ها مثل گذشتن

 فردوسی، بزرگ ترین حماسه سرای ادبیات فارسی است.

 نوع فعل فعل متمم مسند مفعول نهاد

      

      
 

2 

 نقش های دستوری واژگان زیر را بنویسید. _9

 1 شاد کنید من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید                                            قفسم برده بع باغی و دلم

 

 



 

 بارم سواالت

 برای هر کدام از کلمات زیر یک هم خانواده بنویسید. _11

 اعجاز:                                                                                      غرق:

 معصوم:               نقطه:                                                                        
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 با توجه به معنی و مفهوم جمله، گزینة صحیح را انتخاب کنید. _11

 بحمداهلل برخورداری از میلیون ها جوان دختر و پسر..................... افتخار برای ملّت ماست.) مایع، مایه(

 از...................... و خوراک های بیهوده پرهیز کنیم.)خورد،خُرد(مراقب پول های.................. خود باشیم و 

 این ها چرا.................... و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی بینند؟ ) سالح،صالح(
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 مشخص کنید.« غ» و گزینه غلط را با حرف« ص»گزینه صحیح را با حرف  _12

 ی، تاریخ مغول است.کتاب موالنا جالل الدین محمد بلخ

 کتاب گلشن راز از علی اکبر آزادی است.

 نثر خواجه عبداهلل انصاری مسجع و آهنگین است.

 پروین اعتصامی در هشت سالگی شعر سروده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  موفق باشید

 


