


درس هشتم - زندگی همین لحظه هاست

درس هفتم- علم زندگانی

درس ششم- قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟

 فارسی هفتم فصل سوم ( درس 5 و 6 و 7 ) تستی

www.20shoo.ir

کدام گزینه فعل اسنادي ندارد؟ - 1

چنین حکایت می کنند از روزگار باستان، که کی کاووس به فکر سرنوشِت انسان ها افتاد.

با خود می گفت من پادشاِه همه چیز هستم، به جز سرنوشت انسان ها که در آسمان هاست. 

پس باید به خورشید برسم تا از سرنوشت انسان ها آگاه شوم. چگونه به خورشید برسم؟ 

کی کاووس بی خرد بود، دستور داد تختی بسازند و به عقاب ببندند تا به اوج آسمان برود.

کدام واژه در متن زیر نادرستی امالیی دارد؟ - 2
«اي تن، مخسب! رنج از بحر خداي بکش و در برابر هجوم فتنه هاي آسمانی بکوش تا به درجت اولیا برسی.»

درجت هجوم بحر مخسب

کدام بخش نادرست معنا شده است؟ - 3

نمودش بس که دور آن راه نزدیک: بس که آن راه نزدیک به نظرش دور رسید.

شدش گیتی به پیش چشم تاریک: جهان در برابر چشم تاریکش به نمایش درآمد. 

گه از دیوار سنگ آمد گه از در: گاهی از دیوار و گاهی از در سنگ آمد. 

گهم سرپنجه خونین شد گهی سر: سرپنجه و گاهی هم سرم خونین شد. 

در کدام عبارت زیر، نقش دستوري «مفعول» دیده می شود؟ - 4

عبداهللا بن محّمد، به «نجم» مشهور بود. وي از صوفیان بزرگ سده هاي ششم و هفتم هجري است.

از احوال نجم اّطالعات کافی در دست نیست. آن چه مسلّم است این است که وطن او شهر ري بوده است.

نجم براي تبلیغ دین یا از بیم لشکر مغول، خانواده را رها و به همدان و سپس آسیاي صغیر فرار کرد.

نجم در آن سرزمین با شهاب الّدین عمر سهروردي آشنا شد و پس از سال ها سیر و سفر، در بغداد از دنیا رفت.

با توجّه به راهنمایی انتهایی گزینه ها، در کدام بیت هر سه آرایۀ «تشبیه، تکرار، مبالغه» دیده می شود؟ - 5

اال بر سپهر سعادت چو مهر / ز قدرت یکی پایه آمد سپهر (سپهر: آسمان)

به دوران بسی دیدم اي نامدار / امیر و وزیر و شه و شهریار (شه: شاه)

غرض زین همه  اي عزیز کسی / بود نام نیکت بماند بسی (غرض: قصد)

همان شوره آخر کند کار خویش / تو شرمنده گردي ز کردار خویش (شوره: زمین بی حاصل)
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درس هفتم- علم زندگانی

در عبارت زیر، کدام واژه ها نهاد هستند؟ - 6
تازه اگر آدم هاي بد هم خوب بشنود و بیایند توي قلب من، من فکر می کنم باز هم کمی جا باقی بماند.

– – – – – – – –

آرایه هاي ادبی به کار رفته در عبارت زیر کدام است؟ - 7
تازه یواش یواش داشتم می فهمیدم که یک قلب کوچک کوچک، چقدر می تواند بزرگ باشد.

همه ي آرایه ي نوشته شده مقابل گزینه ها درست است به جز گزینه ي .................. - 8

قلب آدم نباید خالی بماند اگر خالی بماند مثل یک گلدان خالی زشت است و آدم را اذیت می کند. (تشبیه، تشخیص، تکرار)

حاال دیگر قلبم مثل یک شهر بزرگ شده بود. مدرسه داشت، بیمارستان داشت، سربازخانه داشت، کوچه و محله و خیابان و مسجد داشت. (تشبیه،مراعات نظیر)

عجیب است واقعًا معلوم نیست این قلب است یا دریا. (تشبیه، مراعات نظیر)

 دلم می خواهد تمام این قلب کوچولوي کوچولو را مثل یک خانه ي قشنگ کوچولو به کسی بدهم که خیلی خیلی دوستش دارم. (تکرار، تشبیه)

تذکره شعراي خراسان نوشته ي کیست؟ - 9

کتاب نوسازي حکایت هاي خوب قدیم براي کودکان نوشته ي چه کسی است؟ - 10

در کدام گزینه، هم خانواده ي واژه ي نوشته شده در داخل کمانک وجود ندارد؟ - 11

به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید (مزاحم)مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب

لیک زان لطف به جز عفو و کرم نیست سزا (تقصیر)این مقصر به دوصد رنج سزاوار شدست 

معلومم شد که هیچ معلوم نشد (تعامل)هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز

طبع چون آب و غزل هاي روان ما را بس (نصف)حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافی است

پروین اعتصامی در سرودن شعر بیش تر از چه قالب هاي شعري استفاده کرده است؟ - 12

در کدام گزینه واژه اي وجود دارد که درست معنا نشده است؟ - 13

عجز (ناتوانی)، نوکار (تازه کار)، برزن (محله) شوق (عالقه)، شاخک (شاخه)، گیتی (جهان)

برومند (پربار)، فتنه (بال)، دمساز (موافق) هجوم (حمله)، بن (اساس)، بخسب (بخواب)

کدام بیت با حدیث زیر از امام علی (ع) ارتباط معنایی دارد؟ - 14
التجارُب علُم ُمستفاد (تجربه ها، دانشی اکتسابی است)

 تو را آسودگی باید مرا رنج من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج 

 ز تو سعی و عمل باید، ز من پند نگردد شاخک بی بن برومند

 از آن پس فکر بر پاي ایستادن بباید هر دو پا محکم نهادي

 حدیث زندگی می باید آموخت تو را توش هنر می باید اندوخت 
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تازه  من  جا آدم هاي بد  من  جا آدم ها  آن ها  من تازه  آن ها  جا

تضاد- تشبیه تضاد- تکرار تکرار- کنایه تشخیص- کنایه

حداد عادل شیخ محمد شبستري علی اکبر دهخدا علی اکبر آزادي

قیصر امین پور سلمان هراتی نادر ابراهیمی علی اکبر آزادي

رباعی و قطعه قصیده و مثنوي قصیده و قطعه غزل و قصیده
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درس هشتم - زندگی همین لحظه هاست

درس هفتم- علم زندگانی

کدام بیت به مفهوم مراقبت و محافظت تأکید می کند؟ - 15

 ز شاخی مادرش آواز در داد فتاد از پاي کرد از عجز فریاد

 هنوزت نوبت خواب است و آرام  هنوزت نیست پاي برزن و بام

 تو را آسودگی باید مرا رنج من این جا چون نگهبانم تو چون گنج

 از آن پس فکر بر پاي ایستادن بباید هر دو پا محکم نهادي

کدام فعل چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم است؟ - 16

پوشید ترساند گذشت آمد

در کدام گزینه غلط امالیی بیشتري وجود دارد؟ - 17

اسکندر در اثنأي سفر به شهري رسید و از گورستان عبور کرد.

قسمت اعظم عمر به غفلت سپري می شود.

مّدت حیاط صاحبان قبور که بر سنگ ها هک شده بود هیچ کدام از دو سال تجاوز نمی کرد.

امروز را به یاداوري گذشته هاي از دست رفته، گذراندن و افسوس خوردن نیز شایسته نیست.

معناي کنایی کدام عبارت به درستی نوشته نشده است؟ - 18

معناي (گوشزد کردن) در کدام عبارت به درستی نیامده است؟ - 19

به اشاره فهماندن تذکر دادن در تنهایی گفتن یادآوري کردن

با توجه به عبارت زیر کدام نقش دستوري به درستی مشخص نشده است؟ - 20
زندگی همین لحظه هاست. از دست دادن فرصت ها جز غصه و اندوه چیزي همراه ندارد. این سخن زیباي نهج البالغه یادمان باشد «فرصت ها مثل

گذشتن ابرها می گذرند» فرصت هاي خوب و عزیز را دریابید.

فرصت هاي خوب و عزیز : مفعول

نقش دستوري «چون» در کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است؟ - 21

از جدایی ها شکایت می کندبشنو از نی چون حکایت می کند

گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست چون نیک نظر کرد پر خویش بر او دید

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یارانبگذار تا بگریم چون ابر در بهاران

خواب نمی گیرد از جمال محّمد (ص)چشم مرا چون به خواب دیده جمالش 
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لب و لوچه ام رفت توي هم : ناراحت شدم مخت عیب کرده : دیوانه شده اي

یک سطل آب ریختند روي سرم : احساس ناراحتی کردم رفت تو نخ شل کردن پیچ : مشغول شل کردن پیچ شد

زندگی : نهاد گذشتن ابرها : مسند این سخن زیباي نهج البالغه : نهاد
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درس ششم- قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟

درس هفتم- علم زندگانی

درس ششم- قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟

کدام عبارت نادرستی امالیی دارد؟ - 22

در ایّام طفولیّت متعبّد و شب خیز بودم. مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه اي گرد ما خفته.

به رقم تالش هاي دشمن، من به هیچ وجه تحلیل هاي برخی رسانه ها و مطبوعات را نمی پذیرم.

نیازي نیست دائمًا در کوشش و اضطراب باشید. اوقات در مصاحبت دوستان، تلف شده نیست.

از هیجان، آب هاي زالل از میان انگشتانم می گذشت تا عظمت و جاذبۀ خالق را لمس کنم.

واژه اي در ابیات زیر به شکل مخفّف (کوتاه شده) آمده است، که معناي ..................  دارد. - 23
«دیوانۀ خموش به عاقل برابر است / دریاي آرمیده به ساحل برابر است 
گردي که خیزد از قدم رهروان عشق / با سرمۀ سیاهی منزل برابرست»

در بیت «رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند / بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت» .................. - 24

در هر دو مصراع، ترتیب اجزاي جمله ها کامًال مطابق با گفتار روزمره است. هیچ نهادي پنهان نیست.

در هر دو مصراع جمله اي هست که نهاد آن پس از فعل آمده است. همۀ نهادها واژه هاي جمع هستند.

نقش دستوري «جان» و «پند» در بیت زیر به ترتیب کدام است؟ - 25
«نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند / جوانان سعادتمند پند پیر دانا را»

متمم، مفعول متمم، نهاد مفعول، نهاد  مفعول، متمم  

کدام گزینه با بیت زیر هم معنا نیست؟ - 26
دل برکن از این جهان فانی» «گر باخردي و زنده جانی 

 زان بیش عمر خود تو به غفلت بمگذران دل برکن از جهان و جهان را گذشته دان  

تکیه بر او مکن که بر او تکیه بر هواست دل در جهان مبند جهان یار بی وفاست 

دل مبند اندر او که دوست کش است دولت این جهان اگرچه خوش است  

 اظهار احتیاج خود آن جا چه حاجت است؟ جام جهان نماست ضمیر منیر دوست 

هم خانواده ي کدام واژه درست نوشته نشده است؟ - 27

اذیت: موذي

نخستین کتاب نادر ابراهیمی چه نام دارد؟ - 28

خانه اي براي شب کالغ ها دور از خانه قصه ي سار و سیب
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نصف: انصاف واقعًا: عواقب تقصیر: مقصر

متضاد «سخنگو» است. محّل آرامش است. هم خانوادة «عقل» است. نوعی رنگ روشن است.
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درس هفتم- علم زندگانی

درس هشتم - زندگی همین لحظه هاست

در کدام گزینه «را» نشانه ي مفعول نیست؟ - 29

 ناچیزي تو کرد بدین گونه تو را خوارخندید بر او شعله که از دست که نالی

 ز نوکاران که خواهد کار بسیار تو را پرواز بس زود است و دشوار

اندام مرا سوخت چنین ز آتش ادبار آوخ که شدم هیزم و آتشگر گیتی   

باز هم در کالس غوغا شدزنگ تفریح را که زنجره زد

در کدام گزینه تمام آثار نادر ابراهیمی به درستی نوشته شده است؟ - 30

دور از خانه – باغچه ي توي گلدان – به قول پرستو – خانه اي براي شب

قصه هاي سار و سیب – به هواي گل سرخ – سنجاب ها – قصه هاي ریحانه خانم

قصه هاي ریحانه خانم – کالغ ها – سنجاب ها – خانه اي براي شب

کالغ ها – پري در آبگینه – سنجاب ها – قصه هاي ریحانه خانم

مترادف واژه ي تقصیر در کدام گزینه نیامده است؟ - 31

کوتاهی در کار اشتباه عمد و قصد انجام کار گناه

در کدام عبارت هم خانواده ي عربی براي کلمه اي نمی توان نوشت؟ - 32

تقصیر من که نیست حتمًا تقصیر خودش است. هیچ گله اي هم از تنگی جا نداشتند.

برابر فارسی واژه ي «رضایت» کدام است؟ - 33

خوشحالی راضی خشنودي قبول

جمع کدام واژه به درستی نوشته نشده است؟ - 34

فتنه: مفتون حدیث: احادیث دعا: ادعیه اولیا: ولی

در کدام بیت مترادف واژة نوشته شده در کمانک وجود ندارد؟ - 35

 جمعیت کفر از پریشانی ماست (اضطراب) آبادي میخانه ز ویرانی ماست

 گو بگو زان لب شیرین که لطیف است و لذیذ (گوارا) هرچه زان تلختر اندر حق من خواهد گفت

 بغلط بر  هدف زند تیري(مقصود) گاه باشد که کودکی نادان 

 کاي بی خبران راه نه آنست و نه این (غفلت) میترسم از آن که بانگ آید روزي

کدام نویسنده عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی نمی باشد؟ - 36

در کدام بیت تعداد مسند بیشتري وجود دارد؟ - 37

 آن نیستی که رفتی، آنی که در ضمیري گفتم مگر زرفتن غایب شوي زچشمم

 نصیحت نگیرد مگر در خموش فراوان سخن باشد آکنده گوش

 صبر از این بیش مگر نتوان کرد ز آن چنان رخ که تمناي دل است

 گفتم که مگر با تو شوم محرم راز در خدمت تو صرف شد این عمر دراز
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محمد رضا کاتب هوشنگ مرادي کرمانی عباس اقبال آشتیانی غالم علی حداد عادل

قلب من، مال همه و همه ي آدم هاي خوب سراسر دنیاست. کوچه، محله، خیابان و مسجد داشت و باز هم یک عالم جاي خالی داشت.
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درس هفتم- علم زندگانی

نقش دستوري واژگان مشخص شده در عبارت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ - 38
 « کسی در زندگی موفق است که اکنون و فرصت حال را دریابد و همیشه فکر کند که بهترین فرصت من امروز است. امروز را به فردا افکندن و

به امید آینده نشستن، کار درستی نیست»

با توجه به دو بیت زیر کدام گزینه نادرست است؟ - 39
 به صحرا بنگرم صحرا تو بینم  به دریا بنگرم دریا تو بینم

 نشان از قامت رعنا تو بینم به هرجا بنگرم کوه و در و دشت

نهاد در همۀ جمله ها حذف شده است. ضمیر(تو) مفعول است.

آرایۀ تشبیه، واعات نظیر و تکرار وجود دارد. یک فعل ناگذر وجود دارد.

در عبارت زیر کدام آرایۀ ادبی به کار رفته است؟ - 40
  « زندگی مجموعه اي از روزها و سال هاست. روزهایی که با شتاب می گذرند و هرگز باز نمی گردند.»

کنایه اغراق تشبیه تشخیص

در کدام گزینه فعل گذرا به مسند (اسنادي) وجود دارد؟ - 41

 دلم گشت هر گوشۀ سنگرت را به دنبال دفترچۀ خاطراتت

 به سالی، دجله، گردد خشْک رودي اگر باران به کوهستان نبارد

 دل به دنیا در نبند هوشیار بس بگردید و بگردد روزگار

 خدایی براي خودم آفریدم من از خیر این ناخدایان گذشتم

در عبارت زیر کدام واژه ها مسند هستند. - 42
« ما زندگی را با نظري دیگر می نگریم، زندگی به خوردن و خفتن و راه رفتن نیست. اگر چنین باشد، ما با حیوانات تفاوتی نداریم. زندگی حقیقی

آن است که در جست و جوي دانش و یا کار مفید و سازنده بگذرد. »

خوردن، خفتن، راه رفتن - آن - کار مفید خوردن - چنین - آن

به خوردن ، حیوانات - کار مفید به خوردن، خفتن، راه رفتن - چنین - آن

تعداد «متّمم» ها در مقابل کدام گزینه نادرست نوشته شده است؟ - 43

ز رنج خستگی درماند در راه ( متّمم)ز وحشت سست شد بر جاي ناگاه

ز نوکاران که خواهد کار بسیار؟ ( متّمم)تو را پرواز بس زود است و دشوار

تو را آسودگی باید مرا رنج ( متّمم)من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج

گهم سرپنجه خونین شد، گهی سر ( متّمم)گه از دیوار سنگ آمد گه از در
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درس هشتم - زندگی همین لحظه هاست

درس ششم- قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟

درس هشتم - زندگی همین لحظه هاست

نوع فعل به ترتیب در مقابل کدام گزینه نادرست نوشته شده است؟ - 44

اي که شدي تاجر بازار وقت / بنگر و بشناس خریدار را (اسنادي، غیراسنادي، غیراسنادي)

چرخ بدانست که کار تو چیست / دید چو در دست تو افزار را (غیراسنادي، اسنادي، غیراسنادي)

خیره نوشت آنچه نوشت اهرمن / پاره کن این دفتر و طومار را (غیراسنادي، غیراسنادي، غیراسنادي)

رو ُگهري جوي که وقت فروش / خیره کند مردم بازار را (غیراسنادي، غیراسنادي، غیراسنادي)

مفهوم سخن زیر از حضرت علی (ع) که در نهج البالغه آمده است با کدام گزینه، ارتباط معنایی دارد؟ - 45
«فرصت ها مثل گذشتن ابرها می گذرند، فرصت هاي خوب و عزیز را دریابید.»

که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد الف) گل عزیـز است غنیمت شمریدش صحبت
به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را ب) بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم

دریاب دمی که با طرب می گذرد (طرب: شادي)ج) این قافلۀ عمر عجب می گذرد
چون ما به خدا، خدا نیابید) تا ترك خودِي خود نگویی

بی خویشتنم کردي، بوي گل و ریحان ها (سودایی: دیوانه شده)ه) وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها

د، هـ ب، ج الف، ج  الف، ب

در عبارت زیر، دربارة کدام شخص صحبت نشده است؟ - 46
الف) عضو فعلی فرهنگستان زبان و ادب فارسی که مشهورترین اثر او، مجموعۀ پنج جلدي «قّصه هاي مجید» است.

ب) نویسنده اي که تعدادي کتاب کودك ونوجوان دارد. کتاب «سه دیدار با مردي که از فراسوي باور ما آمد» از اوست.
ج) از شاعران موفّق پس از انقالب اسالمی، استاد دانشگاه و صاحب کتاب هاي «در کوچۀ آفتاب» و «تنّفس صبح».

کلمات کدام گزینه به ترتیب براي جاهاي خالی در عبارت زیر مناسب است؟ - 47
«تابستان زمان ..................  از درس و مدرسه است. دانش آموزان در این فصل ..................  از دغدغۀ درس و تکلیف و امتحان، به بازي و تفریح
و مسافرت مشغول اند. البتّه هستند آن هایی که دوري از درس و کتاب برایشان همچون غم هجران و  .................. یار، دردناك و غم انگیز است».

کدام فعل مشخص شده اسنادي نیست؟ - 48

از گل برفته رنگ و ز بلبل شده نوا در بوستان چهره و شاخ زبان او 

شادي است که او را سر و برگ سفري هست هرگز قدري غم ز دلم دور نبوده  است

پلنگ ناخن گردد زمانۀ خونخوارجراحتم چو بخارد به عزم خاریدن 

پیر چون گشتی شود سردت سخن چون جوانی اي پسر کاري بکن 
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دکتر علی شریعتی نادر ابراهیمی قیصر امین پور هوشنگ مرادي کرمانی

فراغت، فارق، فراغ فراقت، فارغ، فراغ فراغت، فارغ، فراق فراقت، فارق، فراق
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درس ششم- قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟

درس هفتم- علم زندگانی

متضاد کدام واژه با مزاحم هم خانواده است؟ - 49

ترحم زحمت خلوت اجتماع

در کدام گزینه مضاف الیه با ترتیب درستی در کنار مضاف قرار نگرفته است؟ - 50

 گذشت از بامکی بر جو کناري پرید از شاخکی بر شاخساري 

 ز رنج خستگی درماند در راه ز وحشت سست شد بر جاي ناگاه 

 ز نوکاران که خواهد کار بسیار تو را پرواز بس زود است و دشوار 

 گهی از گربه ترسیدم گه از باز نگشت آسایشم یک لحظه دمساز 
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