محل مهر یا امضاء مدیر

جمهوری اسالمی ایران
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

ش صندلی ( ش داوطلب):
نام و نام خانوادگی:
سئوال امتحان درس :فارسی

نام واحد آموزشی :دبیرستان غیردولتی دخترانه روشنگران (دوره اول)
پایه :هفتم
نوبت امتحانی :نوبت دوم
سال تحصیلی95-96 :
نام دبیر /دبیران :خانم بلوکات

ردیف

1

سئوال
ساعت امتحان 8 :صبح
وقت امتحان 60 :دقیقه
تاریخ امتحان96/3/9 :
تعداد برگ سئوال 2 :برگ

بارم
بارم

سواالت

معنی شعر و نثر
 )1از ظلمت خود رهایی ام ده

6
با نور خود آشنایی ام ده

 )2گفت :چراغ از بهر کور دالن تاریک اندیش است تا به من تنه نزنند.

2

 )3سعدی اگر عاشق کنی و جوانی

عشق محمد بس است و آل حمد

 )4بر این زادم و هم براین بگذرم

چنان دان که خاک پی حیدرم

 )5آفرین جان آفرین پاک را

آن که جان بخشید و ایمان خاک را

 )6ای مرغک خرد ز آشیانه

پرواز کن و پریدن آموز

شناخت و معنی واژه
 )1بوی در دو گیتی زبد رستگار

2
 ) 2روز و شب زائر حرم باشیم

 )3پیامبر اسوه عالمیان بود

 )4به نزد نبی و وصی گیر جای

 )5من خودم را موظف می دانم

 )6با سوء ظن نگاهم کرد و گفت

 )7نیما پس از اندکی درنگ چنین خواند

 )8فارغ از سنگ بچه ها باشم

دنباله سئوال امتحان درس :فارسی

ردیف

3

پایه :هفتم

تاریخ امتحان96/3/9 :

سواالت

خود آزمایی
 )1چرا آدم آهنی از شاپرک خوشش آمد؟

 )2در بیت « به گغتار پیغمبرت راه جوی

0/5

دل از تیرگی ها بدین آب شوی» منظور از «آب»

چیست؟

4

بارم
بارم

0/75

 )3معلم ،برای تشویق نیما چه کرد؟

0/75

 )4منظور از این جمله چیست؟ « یا رب تو از وی خشنود باش و درجتش ،درجه ی اولیا گردان»

0/5

 )5معنای « سلمانُ مِنّا اهل البیت» را بیان کنید.

0/5

دانش ادبی
 )1زمان فعل های زیر را مشخص کنید.
 -1رفته بودم:

 -2خواهم آمد:

 )2در جمله ی زیر اجزای جمله « نهاد ،مسند» را مشخص کنید.
پیامبر همیشه گشاده رو و خندان بود
 )3اسم های ساده و غیر ساده را مشخص کنید.
کتاب:

گل فروش:

 )4بن ماضی و مضارع مصدر زیر را بنویسید.

0/5
0/5

0/5
1

نوشتن:
 )5در جمله ی زیر ضمیر پیوسته و گسسته را مشخص کنید.
0/5

« من با تمام وجودم ،کشورم را دوست دارم»
 )6در این بیت دو آرایه مشخص کنید.
ماه فرو ماند از جمال محمد

1
سرو نباشد به اعتدال محمد

دنباله سئوال امتحان درس :فارسی

پایه :هفتم

ردیف

5

6

تاریخ امتحان96/3/9 :

بارم
بارم

سواالت

تاریخ ادبیات
 )1مولوی شاعر قرن  .....................بود.

0/25

 )2آثار عطار نیشابوری  ....................................و  ........................................است.

0/5

 )3خسرو شیرین اثر  .........................................است.

0/25

درک مطلب
 )1مفهوم این بیت چیست ؟
« چو عمرم مدتی با گل گذر کرد

کمال همنشین در من اثر کرد

 )2در این بیت « آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی

وگرنه من همان خاکم که هستم »

آمده مجموع در ظالل محمد »

0/5

1

منظور این بیت چیست؟

 )3کنایه های زیر را معنا کنید.

1

گوشش به این حرف ها بدهکار نبود.
این قدر آبغوره نگیر
 )4در درس « کالس ادبیات » نام معلم نیما که در پیشرفت او موثر بود چه بود؟
 )5در بیت « به راستی که یکی از نوابغ ادب است

0/5

میان شاعرها تا کنون نظیرش نیست »

0/5

این بیت را شهریار در وصف چه کسی سروده است؟
طاهره ایبد

پروین اعتصامی
 )6با توجه به بیت « دانه ها چون در زمین پنهان شود

سر آن سر سبزی تابستان شود »

چه چیزی راز سر سبزی باغ و بستان معرفی شده است؟

موفق باشید

جمع کل

0/5

