
 79 ذرآ 1***  هفتمپایه ***  ادبیات فارسیآزمون 

 دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف

 

 جمله های کدام گزینه از نظر پیام و محتوا نادرست است؟  1
 
  خبری( -)خبری بچه ها گرم گفت وگو بودند ***** باز هم در کالس غوغا بود  الف(  

  امری( -امری  -امری  -با بهاری که می رسد از راه ***** سبز شو، تازه شو، بهاری شو )خبری  ب( 

 

   پرسشی( -با خودش زیر لب چنین می گفت ***** آرزوهایتان چه رنگین است )خبری  ج(

   خبری( -خبری  -گفت باغی بزرگ خواهم شد ***** تا ابد سبز سبز خواهم ماند )خبری  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 در کدام گزینه تشبیه وجود ندارد؟  2
 
 

 

  چو باز آمدم کشور آسوده دیدم الف( 

  چو شیری که از پیش آهو گذشت ب( 

   چون شیر به خود سپه شکن باش ج( 

   چون مه و خورشید جوانمرد باش د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 جمله ی چندم بیت زیر، فعل وجود ندارد؟ در  3

 «زنهار، مزن دست به دامان گروهی ***** کز حق ببریدند و به باطل گرویدند » 
 
 

 

  اول الف( 

  دوم ب( 

   سوم ج( 

   چهارم د( 

 
 - جواب تشریحی: 

 
 

     

 در عبارت زیر، کدام کلمه فعل نیست؟  4

 «این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند. تا می توانیم، بیاموزیم. » 
 
 

 

  می توانیم الف( 

  بیاموزیم ب( 

 

   آموختنی ج(

   می خوانند د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1565
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1565
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1568
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1568
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1569
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1569
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1570
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1570


     

 در بیت زیر، نهاد چیست؟  5

 «سبز قبایان ما باز رسیدند شاد و زان سوی عالم چو باد ***** مست و خرامان و خوش، » 
 
 

 

  باد الف( 

  مست و خرامان ب( 

 

   سبز قبایان ما ج(

   زان سوی عالم د( 

 
  - جواب تشریحی: 

 

     

 در بیت زیر، کدام واژه ها نهاد هستند؟  6

 «آبی که برآسود، زمینش بخورد زود ***** دریا شود آن رود که پیوسته روان است » 
 
 

 

  روان -آبی  الف( 

  دریا -زمین  ب( 

 

   آن رود -آبی  ج(

   پیوسته -رود  د( 

 
 - جواب تشریحی: 

 
 

     

 در بیت زیر، کدام واژه متمم است؟  7

 «خدا آن ملتی را سروری داد ***** که تقدیرش به دست خویش بنوشت » 
 
 

 

  سروری الف( 

  تقدیرش ب( 

   خدا ج( 

 

   ملتی د(

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 واژه ی مشخص شده ی کدام گزینه، متمم نیست؟  8
 
 

 

  رخشان بگسترد پر "خورشید"چو  الف( 

  به خود سپه شکن باش "شیر"چون  ب( 

   که از پیش آهو گذشت "شیری"چو  ج( 

   جوانمرد باش "مه و خورشید"چون  د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1571
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1571
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1572
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1572
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1573
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1573
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1574
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1574


     

 یک از بیت های زیر، نیازی به بازگردانی )جابه جایی واژه ها( ندارد؟کدام   9
 
 

 

  قلب سرشار از عطوفت تو ***** روشن از آفتاب قرآن است الف( 

  در طلوع نگاه خسته ی تو ***** برق رنگین کمان امید است ب( 

   از سپهر رخت، ستاره اشک ***** می دمد با تالوت قرآن ج( 

   دامن پاکت ای فرشته مهر ***** باغ آیینه گون توحید است د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 اگر اجزای بیت زیر را مرتب کنیم، کدام واژه به عنوان نهاد انتخاب می شود؟  11

 «بر لبانت شکوفه های دعا ***** می شکوفد سحر به بانگ اذان » 
 
 

 

  لبانت الف( 

  سحر ب( 

   اذان بانگ ج( 

 

   شکوفه های دعا د(

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 با توجه به بیت زیر، کدام واژه نهاد نیست؟  11

 «گه از دیوار سنگ آمد، گه از در ***** گهم سرپنجه خونین شد، گهی سر » 
 
 

 

  دیوار الف( 

  سر ب( 

   سرپنجه ج( 

   سنگ د( 

 
 - جواب تشریحی: 

 
 

     

 در کدام گزینه، ترتیب اجزای جمله رعایت شده است؟  12
 
 

 

  گشت از علم و ادب، مذهب اسالم، عیان الف( 

  گر چه در کسب هنر، رنج و تعب )سختی( می باید ب( 

 

   خاطرت یکسره از رنج و غم آزاد شود ج(

   روح را لذت تفریح و طرب می باید د( 

 

 
 - جواب تشریحی:

 
 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1575
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1575
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1576
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1576
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1577
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1577
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1578
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1578


     

 در کدام بیت، فعل اسنادی وجود ندارد؟  13
 
 

 

  ای کاش جای این همه دیوار و سنگ ***** آیینه بود و آب و کمی پنجره الف( 

  فصل، فصل خیش و فصل گندم است ***** عاشقان! این فصل، فصل چندم است؟ ب( 

   تو تنهایی، تو از تنها جدایی ***** غریبی، بی کسی، بی آشنایی ج( 

   ای عشق! زمین و آسمان آیه ی توست ***** بنیاد ستون بی ستون، پایه ی توست د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 در کدام گزینه، تمام فعل ها اسنادی هستند؟  14
 
 

 

  گفت -باشد  -دید  الف( 

  شد -رفت  -گشت  ب( 

   پرید -آمد  -ایستاد  ج( 

 

   باد -دست  -گردید  د(

 
 - جواب تشریحی: 

 
 

     

 کدام است؟« نگردد شاخک بی بن، برومند ***** ز تو سعی و عمل باید، ز من پند » مسند بیت   15
 
 

 

  پند الف( 

 

  برومند ب(

   شاخک ج( 

   بی بن د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 با توجه به دو بیت زیر، کدام واژه، مسند نیست؟  16

 و مهربانیم ما ***** هواخواه درماندگانیم ما نکو سیرت» 

 «چو خورشید و مه تابناکیم ما ***** که فرزند این آب و خاکیم ما 

 
  

  مهربان الف( 

  هواخواه ب( 

 

   مه ج(

   فرزند د( 

 

 

 - جواب تشریحی:
 

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1579
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1579
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1580
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1580
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1581
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1581
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1582
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1582


     

 درست آمده است؟در کدام گزینه، هم خانواده ی واژگان زیر، به ترتیب و به صورت   17

 «طاهر  -غریب  -طالع » 
 
 

 

  مطهر -غرایب  -طلوع  الف( 

  طهور -قریب  -طلعت  ب( 

   طائر -غریب  -طلوع  ج( 

   طهارت -قرایب  -طلعت  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 واژه های کدام گزینه، هم خانواده نیستند؟  18
 
 

 

  مسعود -سعد  -سعادت  الف( 

  مظلوم -ظالم  -ظلم  ب( 

 

   تعالی -تعادل  -متعادل  ج(

   ناصر -نصرت  -نصر  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

به ترتیب در چه قرن هایی زندگی می کرده « سعدی  -شیخ محمود شبستری  -خواجه عبداهلل انصاری »   19

 اند؟
 
 

 

  پنجم -هفتم  -هشتم  الف( 

 

  هفتم -هشتم  -پنجم  ب(

   ششم -هشتم  -هفتم  ج( 

   نهم -هشتم  -پنجم  د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 از کدام نویسنده است؟« تاریخ مغول »   21
 
 

 

  بایزید بسطامی الف( 

  گلشن آزادی ب( 

   محمد جواد محبت ج( 

 

   عباس اقبال آشتیانی د(

   - جواب تشریحی:  

     

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1583
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1583
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1584
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1584
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1585
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1585
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=1586
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=1586

