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

دبیرستان دخترانه روشنگران ( دوره اول )
نام و نام خانوادگی:
سئوال امتحان درس :ادبیات

نام دبیر :خانم بلوکات

ردیف

1

نوبت امتحانی :میان ترم اول
پایه  :هفتم
کالس:
سال تحصیلی96-97 :

محل مهر یا امضاء مدیر

سئوال
وقت امتحان ......... :دقیقه
تاریخ امتحان:
تعداد برگ سئوال:

سواالت

عبارت های زیر را به فارسی روان برگردانید.
الف) ای نام تو بهترین سرآغاز

بارم
بارم

6
بی نام تو ،نامه کی کنم باز

ب) دست گیر که دست آویز نداریم

ج) یاد دارم که در ایّام طفولیت متعبّد و شب خیز بودم

2

د) برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

هـ) با بهاری که می رسد از راه

سبز شو  ،تازه شو  ،بهاری شو

و) صد هزاران دام و دانه است ای خدا

ما چو مرغان حریصی بی نوا

ی) ای خدا  ،ای فضل تو حاجت روا

با تو یاد هیچکس نبود روا

2

لغات:
الف) این مایه ی افتخار برای ملّت ماست.

ب) جوانی و شادابی را با تأمّل و تفکّر همراه کنیم.

دنباله سئوال امتحان درس:

ردیف

تاریخ امتحان:

بارم
بارم

سواالت

د) او مصحف عزیز را بر کنار گرفته بود.

ج) از ظلمت خود رهایی ام ده

و) خرناسه اش تکه تکه می شد.

ر) جاذبه ی خالق را با همه ی وجودم لمس کردم.

هـ) در کالس شگفت آفرینش بودم

3

ی) تا افق های دور کوچ کنم

به این سواالت پاسخ دهید.
الف) منظور شبنم از جمله " می خواهم آفتاب شوم " چیست؟

4

5

0/5

ب) سعدی شاعر قرن  ...............است و آثارش  ...................به نثر و  ....................به نظم است.

1

ج) دو اثر قیصر امین پور را بنویسید؟

1

د) منظور از عبارت " آینده با حرف ساخته نمی شود" چیست؟

0/5

هـ) معروف ترین اثر شیخ محمود شبستری چیست؟

0/75

در این ابیات آرایه تشخیص و تشبیه را مشخص کنید.

2

الف) ای کارگشای هرچه هستند

نام تو کلید هرچه بستند

ب) غنچه هم گفت گر چه دل تنگم

مثل لبخند باز خواهم شد

در این عبارات تعداد جمله را بنویسید.
الف) جوجه ی کوچک پرستو گفت:
ب) منتظران بهار فصل شکفتن رسید
ج) گفتم :اگر بدی خوبی دیدی  ،حالل کن

کاش با باد رهسپار شوم

0/75
0/5
1

تاریخ امتحان:

دنباله سئوال امتحان درس:

ردیف

6

بارم
بارم

سواالت

در این عبارات انواع جمله را مشخص کنید " .خبری – پرسشی – امری – عاطفی "

1

الف) به ساحل دریا نگاه کن.
ب) عجب منظره ی زیبایی!
ج) کی از مسافرت برگشتید؟
د) من از کار دیگران عبرت می گیرم.
7

1/5

این آثار از کیست؟
الف) باغچه توی گلدان:

ب) کویر:

ج) خسرو شیرین:
8

کنایه های زیر به چه معناست؟

1

الف) دندان بر دندان می سایید.
ب) در پوستین خلق افتادن.

موفق باشید

جمع کل

