
 بسمه تعالی 

 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

 اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر
 مدرسه غیردولتی خوارزمی

 فارسی  : درسامتحان داخلی  االتؤس   

 1صفحه           19 : تعداد کل سؤاالت                   1400ماه   دینوبت:        م           فته :پايه      خانم زارعی        نام دبیر:
 بارم شـــــــــــــــــــــــرح سؤال  ردیف

 نمره( 5/2نثر) و شعر مفهوم و معنی

 ها و عبارات زير را به فارسی روان بنويسید.معنی و مفهوم بیت 1

 توسعی و عمل باید، زمن پَند       بُن ،برومندنگردد، شاخک بیالف( 

 در کتابی بهار معنار شد                       خندید ای شکوفه درختی بر ب(

 الهی، بینایی ده تا در چاه نیفتیم ، دست گیر که دستاویز نداریم.پ( 

 خیز بودم.د و شببّت، متعدارم که در ایام طفولیّ دیات( 
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75/0 

5/0 

5/0 

 زیر را بنویسید یهای مشخص شدهمعنی هریک از واژه 2

 های دشمنان، واقعیت، عکس این است.تالش به رغمالف( امّا 

 همراه کنیم، به شکوفایی خواهیم رسید. بصیرتب( اگر نیروی جوانی این دوره را با تأمل، تفکّر و 

 ر به شهری رسید و از گورستان عبور کرد.سف اثنایج( اسکندر در 

 ها باشم.از سنگ بچّه فارغخواهم د( جوجه گنجشک گفت: می

 

1 

نمره(1تاريخ ادبیات )  

 باشد؟های زیر به ترتیب مربوط به آثار نظامی و محمدجواد محبت مییک از گزینهکدام 3

  آسمان کوچه باغ –ب( به قول پرستو    رگبار کلمات  –الف( مثنوی 

  تنفس صبح –د( بوستان    رگبار کلمات –ن االسرار ج( مخز
 

0/5 

های او در روستای سیرج کرمان دیده به جهان گشود. اولین داستان 1323هوشنگ مرادی کرمانی در سال  4

ترین اثر او، مجموعه باشد. معروفاکنون عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی میدر مطبوعات منتشر شد. هم

 پنج جلدی .................................. است.
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 نمره ورقه 

  با عدد 

 نمره تجدید نظر 

  با عدد 

  با حروف   با حروف 

 امضاء و تاریخ                              دبیر خانوادگی ونام نام امضاء و تاریخ                              دبیر خانوادگی ونام نام

 27/10/1400تاريخ امتحان :   

 10:30ساعت شروع :    

  قیقهد 60 مدت امتحان :  

 نام :

 نام خانوادگی :

 نام پدر :

  اولمقطع :  متوسطه 



 2صفحه                                                   فارسی هفتم                            نام و نام خانوادگی :                    

 ردیف شـــــــــــــــــــــــرح سؤال بارم 

 معرّف چه کسی است؟توضیح زیر  5

در خوزستان متولّد شد. از شاعران موفق پس از انقالب اسالمی  1338استاد دانشگاه و شاعر معاصر، در سال 

 توان »در کوچه آفتاب ، تنفس صبح« را نام برد.آید. از آثار او میشمار میبه
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 نمره( 5/2درک مطلب )

 چیست؟ «آسمانی های فتنه » از منظور زیر دربیت 6

 زندگانی علم آموخت مرا                                               آسمانی های فتنه هجوم

 

25/0 

 کند؟لق افتی«کدام ویژگی ناپسند اخالقی را نکوهش میخپوستین که درعبارت »تونیز اگر بخفتی، به از این 7

 
25/0 

 ای تأکید دارد؟شاعر در بیت زیر به چه نکته 8

 حالی خوش باش و عمر بر باد مکن         ه و گذشته ، بنیاد مکن             دبرنام
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 کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ 9

 د( آشکار و نهان             ( شور و شوقج      ستگی          بب( استقالل و واالف( فراز و فرود              
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  25/0غ   ص       .نوکاران« در مصراع »زنوکاران که خواهد کار بسیار« افراد باتجربه استمنظور از » 10

11 

 چیست؟ «کار دیگران گشودنگره از»درعبارت زیر منظور از 

 های دیگران را شادکردن و گره از کار دیگران گشودن است.واقعی دل یخوش
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 سال پیش، از زمین تا آسمان تفاوت کرده است« چیست؟یکمقصود از عبارت »امروز در دنیا وضع شما با  12
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13 
 چیست؟ زیر منظور از قسمت مشخص شده

 . دادمدل می،دادمچشم می،دادمگوش می، نگریستم،های کنجکاوانه و تشنه، به درس بزرگ طبیعتبا نگاه
 

25/0 

 نمره( 5/1دانش زبانی )

 مشخص کنید.ی زیر مفعول و متمم را در جمله 14

 الف( رزمندگان ، دشمن را از خاک ما بیرون انداختند.
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 خانواده بنویسید.برای کلمات زیر یک هم 15

 الف( متعال:                                                           ب( مقتدر :
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 وجود دارد؟ جملهدربیت زیر چند  16

 ، بهاری شو سبز شو ، تازه شو        رسد از راه                   بهاری که می با
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 3صفحه          19 : تعداد کل سؤاالت                   1400ماه   دینوبت:        م           فته :پايه      خانم زارعی        نام دبیر:
 بارم شـــــــــــــــــــــــرح سؤال  ردیف

 نمره( 5/1) ادبی دانش

 ها و عبارت زیر مشخص کنید.های ادبی را در بیتآرایه  17

 الف( من اینجا چون نگهبانم، تو چون گنج                تو راآسودگی باید مرا رنج

 ای خندیدب( بر درختی شکوفه

ی قشنگ کوچولو ، به کسی قلب کوچولوی کوچولو را ، مثل یک خانهخواهد تمام تمام این ج( دلم می

 بدهم که خیلی خیلی دوستش دارم.
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 جایی اجزای جمله نیست؟های زیر ، نیازی به جابهگزینه یک از در کدام 18

 بن، برومند                           ب( آسمان مثل یک تبسم شدالف( نگردد شاخک بی

 خوشتر ینا دیدم صدایی ازنتاریک                      د( ج( شدش گیتی به پیش چشم، 
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 .قافیه و ردیف را در بیت زیر مشخص کنید 19

 ام دهبا نور خود آشنایی           ام ده               ازظلمت خود، رهایی
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نمره10 جمع نمرات  

 × موفق و پیروز باشید / خانم زارعی× 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نمره ورقه 

  با عدد 

 نمره تجدید نظر 

  با عدد 

  با حروف   با حروف 

 امضاء و تاریخ                              دبیر خانوادگی ونام نام امضاء و تاریخ                              دبیر خانوادگی ونام نام
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 10:30ساعت شروع :    
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