
 3:  ي صفحه                                           ي اول متوسطه ه ي هفتم دور پايه                           بهمن 19آزمون آمادگي 

  
  

 )نگاه به گذشته. (، تشبيه وجود دارد . . .و در بيت  بخشي شخصيتاز ابيات زير .  . .در بيت  - 1
  بازنما ست؟يخبر از دوست چ/  صبا مينس! مرحبا! مرحبا. الف
  ؟يدان يباز گو تا ازو چه م/ ي شانيپر نيدر نيحال ما ب. ب
  ؟دارد يخود از ما فراغت اي/ ؟ تخم مهر ما كارد اييگو. ج
 فراموش كرده صحبت ما؟ اي/  و رغبت ما؟ ليم چيباشدش ه. د

 ب، د )4  د، ب )3  الف، د )2  الف، ج )1

 است؟ معنا شده نادرستاي  در كدام گزينه واژه - 2
 ظاهرنمايي: اخالص) 4  تشنگي زياد: عطش) 3  قسمت : نصيب) 2  اتاق كوچك: حجره) 1

 اماليي دارد؟ نادرستيكدام بيت  - 3
  يمسجدم بسوزد چو بدو رسد اذان درِ/  نمازم نيبود آتشچو وضو ز اشك سازم  )1
  ينشناسد او مكان يكه نداند او زمان/  عجبا نماز مستان تو بگو درست هست آن) 2
  يخدا امان يبده ا يدل و دست چون تو برد/  حق چگونه كوبم كه نه دست ماند و نه دل درِ) 3
  يكه امام شد فالن يشد ركوعكه تمام /  ارمذگ يبه خدا خبر ندارم چو نماز م) 4

 كنند؟ ها كامل مي متن زير را به ترتيب كدام واژه - 4
بيت دارد،  .  . .وي كه حدوداً » مثنوى معنوى«كتاب . است . . .ران در قرن يبلخى از شاعران و عارفان بزرگ االدين محمد  موالنا جالل«

  ».است واقع . . . آرامگاه او در .اسالمي استاى از معارف  نهيگنج
  ششم، دوهزاروشصت، شيراز) 2  طوس  هزار، وشصت پنجم، دويست) 1
  انستانغوشصت، هرات اف هشتم، دويست) 4  ي تركيه هزار، قونيه وشش هفتم، بيست) 3

  شوند؟  ها پر مي ابيات زير با كدام واژه - 5
  )رتبه: رتبت/ زنان : نسوان(است                . . . از رتبت و برتري زن، يا مرد/ است  دانشي بي از جمله ايران، نسوان پستيِ) الف
  )محلّ عبور: معبر/ دزد : يغماگر(گريبانش؟                                         .  . . آن كو كيست/ معبر  در اين دزدند و يغماگر همه) ب

  دانستند، نگرفتن) 4  دانستن، نگرفتن) 3  دانستند، نگرفتند) 2  دانستن، نگرفتند) 1
 دارد؟» مسند«كدام واژه در بيت زير نقش دستوري . »برو«يعني » رو«و » رهاشدن«يعني » رستن« - 6

 »ييجستم ز خود رها يپرست يمه گفتم ب/ ي سترو مست شو كه ر ي،هست ديگفتا ز ق«
  پرستي مي) 4  مست) 3  هستي) 2  قيد) 1

 ؟نداردكدام عبارت فعل اسنادي  - 7
  .همواره خواندني است ي خلّاق، هاي اين نويسنده نوشته) 1
  . گردد كردند خورشيد به دور زمين مي زماني همه تصور مي) 2
  . باعث افتخار ماست كه امشب در خدمت اين استاد گرانقدر هستيم) 3
 . در پي كاهش دماي هوا در روزهاي اخير، مدارس در برخي شهرهاي كشور تعطيل گرديد )4

 .نيستندخانواده  هم ،ا هماي هست كه ب واژه جفت.  . .ي  در گزينه - 8
  طبع: طبيعت )4  رضايت: راضي) 3  مسعود: سعادت) 2  سرود: درس ) 1

 تري دارد؟ كدام بيت با دوبيتيِ زير قرابت معنايي بيش - 9
  به صحرا بنگرم صحرا تو بينم/ به دريا بنگرم دريا تو بينم «

 »نشان از قامت رعنا تو بينم/ به هرجا بنگرم كوه و در و دشت 
  نكيدر رخ مفكن چ ي،نيچون رنج و بال ب/  كن و خدمت كن يمرد ي،نيب ن مرد خداچو) 1
  دارد اريجمال  يتماشا/  نيهر جا بنگرد چشم خدابه ب) 2
  ديآ يو پا م سر يب نيخلق ب/  ديآ يخدا م يهر كجا بو) 3
    خوار و رسوا جانيباشد ا نيكه خودب/  جانيدر ا نيخودب يباش ن نيخداب) 4

 لّي كدام بيت به عبارت زير نزديك است؟ معناي ك -10
 »صحبت مردانت از مردان كند/ نار خندان باغ را خندان كند «

  ب؟يس يخندان انار و تازه به و سرخ رو/  شود يتو بعد از تو ك يسرا در بوستان )1
  ) دان زباله( گلخن زميچه باشد ه يمعن يدرخت خشك ب/  خندان نيباغ د انيدل م درخت سبز صاحب )2
  )عطربار( باد را هر زمان كند عطبار/  ها به فصل بهار صحبت باغ) 3
  درد دل من هزار چندان/  !خندان شيز تو باغ ع يهست ا )4
  

 فارسي هاي  سؤال
  

  :فارسي
  85ي  تا صفحه 65 ي صفحه

  :هاي نوشتاري مهارت
  56ي  تا صفحه 37 ي صفحه

  

  دقيقه 10
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  )پور سپهر خان: نگاه به گذشته(  )هاي ادبي فارسي، آرايهكتاب  22و  16 يها  صفحه( »1«ي گزينه - 1

» مهـر «تشـبيه  » تخم مهر«در بيت ج نيز عبارت . انساني در نظر گرفته شده است  شخصيت» نسيم صبا«ؤال براي در بيت الف از ابيات صورت س

  . شود به بذر و دانه است كه كاشته مي

     )حميد اصفهاني(  )فارسي، واژهكتاب  83ي   صفحه( »4«ي هگزين - 2

 دلي پاك: اخالص

     )پور سپهر خان(  )فارسي، امالكتاب  84 ي  صفحه(  »4«ي گزينه - 3

  . به همين شكل درست است» نماز گزاردن«امالي 

     )پور سپهر خان(  )فارسي، تاريخ ادبياتكتاب و بخش اعالم  79ي   صفحه( »3«ي گزينه - 4

هـزار بيـت    وشش وي كه حدوداً بيست» مثنوى معنوى«كتاب . است هفتمران در قرن يبلخى از شاعران و عارفان بزرگ االدين محمد  موالنا جالل

  .ي تركيه واقع است قونيه آرامگاه او در .اسالمي استاى از معارف  نهيگنج دارد،

     )سپيده فلّاحي(  )ادبي هاي هاي نوشتاري، دانش مهارت 54 ي  صفحه( »1«ي گزينه - 5

  : به فعل» ب«به مصدر نياز داريم و در بيت » الف«با توجه به معناي ابيات، در بيت . مصدر و فعل با هم متفاوتند

  .مربوط است دانستني مرد و زن، همگي به  برتري و رتبه. است دانشيِ ايشان بي از زنانِ ايران، ي پستيِ همه) الف

  ، چه كسي است؟نگرفتندآن كسي كه گريبانش را  .دزدند و يغماگر معبر، همه در اين) ب

     )سپيده فلّاحي(  )هاي ادبي كتاب فارسي، دانش 84 ي  صفحه( »3«ي گزينه - 6

» .ام ي، از خود رهـا شـدن را يافتـه   پـرست يمـا گـفـتـم برها شوي،  يهست و بند ديز قبرو مست شو تا ا« :گـفـت} به من{او «: خوانيم در بيت مي

در » مسـت «. متمم هسـتند » پرستي مي«و » قيد«؛ يعني »با«يا » به«نيز پس از » پرستي مي«ي  آمده است و واژه» از«يا » ز«پس از » قيد«ي  واژه

  . است» قيد«اليه  نيز مضاف» هستي«واضح است كه . مسند است» .مست شو} تو{«ي  جمله

     )سپيده فلّاحي(  )ي ادبيها فارسي، دانشكتاب  68ي   صفحه( »2«ي گزينه - 7

فعلـي از  » 2«ي  در عبارت گزينـه . نباشند، فعل اسنادي نيستند» شدن«شوند، اگر به معناي  ساخته مي» گرديدن«دقّت كنيد افعالي كه از مصدر 

  . به كار رفته است» چرخيدن«اين مصدر در معناي 

  )قميزهرا (  )هاي ادبي فارسي، دانشكتاب  85 ي  صفحه( »1«ي گزينه - 8

  .ي يكسان دارند و نه معناي نزديك نه ريشه» سرود«و » درس«واضح است كه 

     )سطحي كتاب سه(  )فارسي، مفهومكتاب  72 ي  صفحه( »2«ي گزينه - 9

  . ند، قرابت معنايي دارشودبه چشمِ خدابين، خداوند در آفرينش ديده مي، در بيانِ اين مفهوم كه »2«ي دوبيتي صورت سؤال و بيت گزينه

     )زهرا قمي(  )فارسي، مفهومكتاب  79 ي صفحه( »3«ي گزينه -10

گويد يك انار خنـدان بـاقي انارهـا را نيـز      ؤال ميبيت صورت س. كنند ، تأثير همنشين را بيان مي»3«ي  هم عبارت صورت سؤال و هم بيت گزينه

  .شود بهار، عطرآگين مي ها در فصل گويد باد در اثر گذر از باغ مي» 3«ي  كند، بيت گزينه خندان مي

 

 هاي فارسيپاسخ سؤال


