
 

 

 هفتم                    

                  ادبیات فارسی         

 

 (5.)بنویسید را شده مشخص اصطالحات و لغات معنی -1

 باشم ها بچه سنگ از فارغ                                                                                      روانم مونس تو یاد ای

 

 بودم طبیعت اعجاز و شکوه غرقه                                                 بگزارد ای دوگانه که دارد برنمی سر آنان از یکی

 

                                               نوا بی حریصی مرغان چو ما                                                                 شد جابمست حقم در مادرم دعای

 

 شد تبسم یک مثل آسمان                                                            اندرزهاست و ها درس از سرشار طبیعت

 

      کرد می تقال بسیار کژال                                                           هستیم قوی همچنان ما ، دشمنان تالش رغم به

 

 (1. )کنید کامل مناسب کلمات با را خالی جاهای -2

 .است...........  جمله یک بخش مهمترین

 .است نوشته...........  را کویر کتاب

 (0.5. )کنید انتخاب را مناسب ینهگز -3

 است؟ کدام ترتیب به شده مشخص کلمات دستوری نقش(  برخاست گل برگ روی از شبنم)  جمله در

  متمم،متمم – د           نهاد،مسند – ج         نهاد،متمم – ب        نهاد،مفعول - الف

 



 

 

 

 

 (2(. )کنید معنی) کنید بازنویسی روان نثر به را زیر های بیت -4

 زد آفاق همه در آتش بلکه                   بد داشت را خود نه تنها ادب بی

 پنهان است پیدایی ز وی اندر حق                  دان حق روی فروغ جمله جهان

 

 (2. )بنویسید خانواده هم دو زیر کلمات از هریک برای -5

  جاری                                     نظر            

 

 (3.5. )بیابید را مسند و متمم ، مفعول ، نهاد زیر جمالت در -6

 .انداختند بیرون ما خاک از را دشمن رزمندگان

 

 .شد آبی آسمان

 

 برومند بن بی شاخک نگردد

                                                                                                  

 

 (1.)بنویسید را زیر آثار نویسنده -7

 بوستان                                             مجید های قصه

 

 



 

 

 

 

 (: خویش دریاهای به گردان متصل                   پیش ز بخشیدی که دانش قطره)  بیت به توجه با -8

 (0.5)دارد؟ ادبی آرایه چه بیت -الف

 (0.5) چیست؟ اول مصرع در نهاد -ب

 

 ( : باز از گه ترسیدم گربه از گهی       دمساز لحظه یک آسایشم نگشت)  بیت به توجه با -9

 (1. ) کنید معنی را بیت -الف

 (0.5) دارد؟ جمله چند بیت -ب

 

 (1) چیست؟ از کنایه(  افتادن خلق پوستین در)  -10

 

 (1.5. )کنید انتخاب را صحیح کلمه -11

 ( صالح – سالح)  بینند؟ نمی را جوانان پارسایی و پاکدامنی و...............  چرا اینها

 ( مایه – مایع. ) است من خوشحالی...............  شما سالمتی

 (حیات – حیاط. ) دارد بسیاری های گلدان ما خانه........... 

 

 

 

 شاد و سربلند باشید...


