
وقت : 20   دقیقهتاریخ : 1397/08/9

تعداد سواالت: 20نام و نام خانوادگی :

دبیرستان ادیبموضوع 1.فارسی (پایه هفتم):2.انگلیسی(پایه هفتم)

 
تشبیه هاي به کار رفته در هر گزینه عبارتند از: 1.گزینه 4

 
) متاع جوانی (جوانی: مشبه، متاع: مشبه به)

 
) چشم بصیرت (بصیرت: مشبه، چشم: مشبه به)

 
) گوي سعادت (سعادت: مشبه، گوي: مشبه به)

 
) دشت و راغ چو دریاي خون شد.   (

 
) جهان چون شب شد.        

) تیغ ها چون چراغ شد.        
کد سوال: 246126-منتا-1396-خیلی سخت

 
فعل به کار رفته در گزینه ي سوم اسنادي است و مفعول نمی پذیرد. 2.گزینه 3

 
مفعول در دیگر گزینه ها عبارت  است از:

) صداي کژال ) دست هایش               ) قنداقه                
کد سوال: 246160-منتا-1396-متوسط

واژه ي (معتدل) با (عامل، اعمال) هم خانواده نیست. 3.گزینه 4
کد سوال: 246357-منتا-1396-متوسط

 
(مافوق) با کلمات دیگر در این گروه هم خانواده نیست. 4.گزینه 2

کد سوال: 248807-منتا-1396-سخت

دوگانه به معناي نماز صبح است. 5.گزینه 1
-آسان کد سوال: 249050-منتا-1396

در اولین بیت شعر آمده است: 6.گزینه 3
 روزي از روزهاي اّول سال»  «صبح یک روز نوبهاري بود

-آسان کد سوال: 249067-منتا-1396

در گزینه ي  مفهوم بیت «لطف و توجه و احسان خداوند نسبت به بنده» است. 7.گزینه 3
کد سوال: 271315-گزینه 2-1397-متوسط

 
(غنچه: مشبه / مثل: ادات تشبیه / لبخند: مشبّه به / باز شدن: وجه شبه): آرایۀ تشبیه 8.گزینه 4

 
غنچه هم گفت: تشخیص

 
نسیم بهار و بلبل باغ: مراعات نظیر

 
دلتنگ بودن کنایه از ناراحتی و غّصه

کد سوال: 285027-گزینه 2-1396-متوسط

 
9.گزینه 4

-آسان کد سوال: 285344-گزینه 1395-2

: زالل و گوارا : مهربانی و خشنودي / گزینۀ  : روح مذاب / گزینۀ  گزینۀ  10.گزینه 2
-آسان کد سوال: 295923-گزینه 1397-2

 
آن دختر دوست من است. بیا با او صحبت کنیم. 11.گزینه 3

 
) داشتن ) صحبت کردن                       ) گفتن                       ) مالقات کردن                      

کد سوال: 233331-منتا-1396-متوسط

 
«این دوست من است.» «از دیدن شما خوش وقتم.» 12.گزینه 1

 
__ ( ) دو                       ) همچنین                                             __ (

 
توضیح: در جمله ي B واژه to معنی ندارد و نشانه مصدر است.

کد سوال: 233379-منتا-1396-سخت

آن مرد آقاي بهرامی است. 13.گزینه 4
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صفحه 2

 
) مرد ) دختر                       ) کارت                       ) زن                      

کد سوال: 233392-منتا-1396-متوسط

 
«آن پسر هم کالسی جدیدمان است.» «بیا با او صحبت کنیم.» 14.گزینه 2

 
) بیا با او صحبت کنیم. ) من معلم شما هستم.                    

 
) نام کوچک من مینا است. ) من دانش آموز هستم.                  

کد سوال: 233524-منتا-1396-سخت

) «هجی کردن» نوشتن (یا گفتن) حرف به حرف کلمه با استفاده از حروف بزرگ ( منظور از ( 15.گزینه 3
) است.

-آسان کد سوال: 270736-گزینه 1397-2

حرف بزرگ q است. 16.گزینه 3
-آسان کد سوال: 285354-گزینه 1395-2

تنها در گزینۀ  تمامی حروف جدول آمده است. 17.گزینه 4
-آسان کد سوال: 288519-گزینه 1396-2

 
گزینۀ  درست است. ترجمۀ مکالمۀ مرتب شده: 18.گزینه 2

 
A: علی، این حسین است.

 
B: از دیدنت خوشحالم، حسین.

C: [من] هم از دیدنت خوشحالم.
-آسان کد سوال: 288545-گزینه 1396-2

 
آن پسر هم کالسی ما است. 19.گزینه 4

 
) هم کالسی ) احوال پرسی                       ) مداد                       ) صبح                      

-آسان کد سوال: 233329-منتا-1396

 
«آیا می توانم شما را کمک کنم؟» «بله، آیا می توانم کارت کتابخانه ام را داشته باشم (بگیرم)، لطفًا؟» 20.گزینه 3

 
) گفتن ) کمک کردن                       ) احوال پرسی کردن                       ) مالقات کردن                      

کد سوال: 233369-منتا-1396-متوسط
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