
 تا درس هفتم پایه هفتم سواالت تستی

 آقاي                                        :   نام دبیر                 7:       /کالس                        : نام درس                     :       و نام خانوادگی نام 

 "دلهاست یاد خدا آرام    بخش"

 چند جمله است؟» کاش روزي به کام خود برسید            بچه ها،آرزوي من این است«بیت  -1

  پنج )چهار                     د )سه              ج )دو                    ب )الف    

 ؟اشاره داردبه کدام صفت خداوند »هم نامه نانوشته خوانی       دانی. هم غصه نا نمود« بیت-2

 جبار بودن )علیم بودن               د )جرحیم بودن    )بغفور بودن         ) الف    

 تمام کلمات کدام گزینه هم خانواده نیستند؟-3

 مملوس-المسه-لمس) عجز                           ب-عاجز-اعجاز) الف    

 انس-نیسان-مونس )د  موضوع                        -اوضاع-وضع) ج    

 مفرد کدام کلمه درست ذکر نشده است؟-4

 معرف:معارف )د   وضع    :اوضاع )عالقه       ج:عالیق) لطف    ب:لطایف) الف    

                                                                                 رابطه کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟-5

 تقوا و پارسایی ) استقالل و وابستگی                         ب) الف    

        خالق و مخلوق) رود و فراز                                    دف) ج    

          دندان ساییدن کنایه از چیست؟                                                                                -6

 متاسف شدن )دناراحت شدن      )جشیمان شدن    پ )عصبانی شدن    ب )الف    

 نهاد در کدام گزینه درست مشخص شده است؟                                                                      -7

 خواهدکاربسیار کهزنوکاران  )اساس هستی                 ب هست کناي  )الف      

      باید زمن پند سعی و عمل زتو )رهاییم ده                         د خودازظلمت  )ج    

 درکدام گزینه نشانه مفعول است؟»را«حرف-8

 روزي امیرالمومنین دست مرا گرفت و به صحرا برد) الف  

 بگزارداز اینان یکی سربرنمی دارد که دوگانه اي : پدرم را گفتم) ب  

 دانش تورا پاسبان است و تو مال را نگهبان) ج  

 چون کسی را چیزي پرسند که نداند شرم نکند، که گوید ندانم) د  

 

۱ 



 تا درس هفتم پایه هفتم سواالت تستی

 ازکیست؟» نهج البالغه«کتاب -9

 عالمه محمد تقی جعفري) ب)                    ع(حضرت علی ) الف  

 شهیدي سید جعفر) سید رضی                             د) ج  

 کدام گزینه بخش اصلی جمله و انتقال دهنده پیام است؟ -10

 فعل ) ضمیر         د  )ج  مفعول         ) ب    نهاد         ) الف  

 ضارع کدام گزینه نادرست است؟بن م-11

 افروز: افزودن ) ماند       د: ماندن ) بال    ج: بالیدن ) پرداز   ب: پرداختن ) الف   

  

 

 

 

۲ 


