
 

 

  باسمه تعالی  

  مدارس سالم آزمون تشریحی پیشپاسخنامه 
 اول متوسطه)دورة ( فارسیپاسخنامه درس: 

 1از  1صفحه   1397اسفند آزمون:   تاریخ  هفتمپایه: 

  : 1پاسخ سؤال 
 نمره) 5/0( .هاي درونم نجات بده و با نور و روشنایی خودت آشنا کن خدایا، مرا از تاریکیالف) 

 نمره) 5/0( بسیار ارزشمند است.ب) دوستی خوب است که در دلش، ایمان و مهربانی، سرشار باشد. دوست خوب مانند کیمیا و 
 نمره) 5/0( راه هدایت را پیدا کن و تاریکی و ناپاکی درون خود را با این سخنان، پاك کن. )(ج) با پیروي از سخنان پیامبر 

 نمره) 5/0( را راهنمایی کنم. دهد. بنابراین، تو باید سعی و تالش کنی و من هم با پند و اندرز، تو کند و میوه نمی کوچک بدون ریشه رشد نمی شاخۀد) 
  نمره) 5/0( .هـ) بر آینده و روزهاي گذشته تکیه نکن و به آن اعتماد نداشته باش. به فکر استفاده از حال و اکنون باش و عمر خود را بیهوده هدر نده

 )12، 8، 7، 4هاي  درسفارسی هفتم، (

 :2پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0( گزارب)  نمره) 25/0( هاي زالل آب) الف

 )9و  2 هاي (فارسی هفتم، درس

 :3پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0( جهان، دنیاگیتی: ج)  نمره) 25/0( میدان، حیاطصحن: ) ب نمره) 25/0( کند. سیرسیرك: نوعی حشره که از خود صدا تولید میزنجره: ) الف

 )11و  7، 1هاي  (فارسی هفتم، درس

 :4پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0( درست

 )13  هفتم، درس (فارسی

 نمره) 75/0(:  5پاسخ سؤال 
 
 
 

 )10 (فارسی هفتم، درس 
 

 :6پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0( بسیار عزیز و گرامی

 )3(فارسی هفتم، درس 

 :  7پاسخ سؤال 
 نمره) 75/0( ها بچه کلّۀوف (آفتاب)، سر و فتاب، او محذآالف) 

 نمره) 5/0( ب) مسند، مفعول
 نمره) 5/0( ج) ضمیر: او/ مرجع ضمیر: پروانه

 نمره) 25/0( نالید) دارید می نالید (بنالید، د) می
 نمره) 5/0( بخشی، از ادبیات بهره گرفته شده است. جان آرایۀکاربرد با زیرا  -1هـ) 

 نمره) 5/0( »دایره، شکل، نقطه و پرگار«پرگار ـ مراعات نظیر:  نقطۀشکل، چون  و) تشبیه: سپهر دایره
 نمره) 25/0( بخشی ز) جان

 نمره) 25/0هر مورد ( ) جامی3ـ عطار نیشابوري 2ـ مولوي 1) ح
 )13و  12 ،11 ،9، 8، 4 ،3هاي  (فارسی هفتم، درس

   :8پاسخ سؤال 
 نمره) 25/0( اي ندارد و وقتی مفید است که بتوان از آن براي شکوفایی، پیشرفت و... استفاده کرد. زیرا علمِ تنها، فایدهالف) 

 )نمره 25/0(ب) به دلیل وسعت و پهناوري بسیار 

 :9پاسخ سؤال 
 )نمره 25/0(ـ فضل تو 2ب)          )نمره 25/0(ـ دانش و دین 1الف) 

 العمل) (عمل و عکس .بیند آن را می نتیجۀمفهوم: انسان، هر کاري کند،    
ــت بــ   √  ــان کشتزاریس ــگ و بــوي  اج) جه رن
دانـه و زمـین بـود و آب بـر سـري      نهـ) چو √ 

 

ــت اوي   /  ــا کش ــر آب و م ــرگ و عم در او م
/ آن بــه کــه کشــت و ورز کنــد مــرد برزگــر

 


