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 بارم سواالت
 معنی و مفهوم ابیات و عبارات زیر را بنویسید.  -1

 برگ درختان سبز در نظر هوشیار              هر ورقش دفتری است معرفت کردگار -1

 

 تا توانی پیش کس مگشای راز                بر کسی این در مکن زنهار باز  -2

 

 ای کارگشای هر چه هستند                    نام تو کلید هر چه بستند-3

 

 مندیش که دام هست یا نه                      بر مردم چشم دیدن آموز -4

 

 ودم. یاد دارم در ایام طفولیت متعبد و شب خیز ب -5

 

 تنه های آسمانی                       مرا آموخت علم زندگانی هجوم ف -6
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 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.  -2

 ؟د کار بسیار که خواه زنوکاران -1

 آموز  چمیدندر باغ و چمن  -2

 روحم شده است رزقنام بعضی نفرات  -3

  عبرت نمودمندیدم چون تو و                    آزمودمهمه گل های عالم  -4

 او شد.  نصیبکوچک  حجره ایدر قم  -5

 همراه کنیم.  بصیرتو  تأمّلباید دورانی جوانی را با -6

 خدای بکش. بهرتن رنج از  ای-7

 دان حقروی  فروغجهان جمله -8
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 کامل کنید.  -3

 در عبارت )) قلب های مهربان ، بزرگ هستند (( کلمه ) بزرگ ( نقش .................... دارد. -1

 کتاب )) گلستان سعدی (( به شیوه ی نثر ......................... نوشته شده است.  -2

 ست. قالب .................... به سبب نو کردن قافیه برای سرودن منظ.مه های بند مناسب ا -3

 هر جمله غیر از )) نهاد (( به قسمتی نیاز دارد که به آن ......................... می گویند.  -4
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 محل مهر و امضاء مدیر

 

 سؤال

 صبح8ساعت امتحان :            شميم عرفان دخترانهنام واحد آموزشی : دبيرستان غيردولتی        لی ) شماره داوطلب ( :        ش صند

 دقيقه 60 وقت امتحان :                                               هفتمپایه :         نام پدر :                           گی :                         نام و نام خانواد

      10/94/   تاریخ امتحان:        94 -95نوبت امتحانی : نيمسال اول          کشاورزیخانم دبير :          ادبيات          سؤال امتحان درس : 



 

 بارم سواالت
 برای هر کلمه یک هم خانواده بنویسید. -4

 انتقال :                                معرفت :                                  صالح :                             پوشیدن : 

1 

 مفرد کلمات زیر را بنویسید. -5

 حرکات :                                                    وظایف : 
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 نقش کلمات مشخص شده را بنویسید. -6

 خوش آمد می گوید.  توبه  نوجوانی
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 نوع هر جمله را از نظر لحن و پیام بنویسید. -7

 )ره ( نامه می نویسند. دانش آموزان یک مدرسه ی راهنمایی برای امام خمینی -1

 

 مژده به گل ها برید یار به گلشن رسید.  -2
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 . ) از مصدر شنیدن ( جدول را کامل کنید -8

 سوم شخص جمع اول شخص مفرد 

 بن ماضی :   ماضی ) گذشته (

 بن مضارع :   مضارع ) حال و آینده (
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 فعل کدام جمله از نظر زمان با بقیه فرق دارد؟ -1

 ب( دعای مادرم در حق من مستجاب شد                                             الف( خون اندر آن خشک شده بود 

      د( پرید از شاخکی بر شاخساری                  ج(از اینان یکی سر برنمی دارد که دوگانه ای بگزارد. 

 

 کدام شکل قالب )) رباعی (( است ؟ -2

 ب( ــــــــ *   ــــــــ *                                                  الف( ــــــــ    ــــــــ * 

 ــــــــ    ــــــــ *                                                            ــــــــ       ــــــــ *         
 

 د( ــــــــ *    ــــــــ *                                                  ج( ــــــــ *    ــــــــ * 

 ــــــــ +    ــــــــ +                                                           ــــــــ *    ــــــــ *     

 

 در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟ -3

 بصیرت  –قلتیدن سنگ  –ب( صید گنجشک                                     اضطراب  –غنیمت شمردن  –الف( حجره 

 تلف کردن  –عضمت و جالل  –د( نصیب                      محارت  –نوابغ ادب  –ج( قدردانی و سپاس گزاری 

 

 در جمله ی)) معرفت مثل چشمه است (( کدام رکن تشبیه حذف شده است ؟ -4

 د( ادات تشبیه                          ج( وجه شبه                       ب( مشبه به                      الف( مشبه 

 

 کدام جمله ادبی است ؟  -5

 ب( قالی بافان قالی می بافند                              الف( زمین تشنه آب را با دل و جان می مکید 

 د( باید قدر وقت را بدانیم .                                                     تر آمد ؟ج( چه بالیی بر سر کبو
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 بارم سواالت
 با توجه به عبارت زیر کدام دو واژه )) سجع (( نیستند؟-6

))هنر چشمه ی زاینده است و دولت پاینده و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نقش خود دولت است. هنرمند 

 هرجا رود قدر بیند و بر صدر نشیند. (( 

 صدر  –در د( ق                  نباشد  –ج( بیفتد                نشیند  –ب( بیند                پاینده  -الف( زاینده 

 

 هم خانواده کدام وازه نادرست است ؟ -7

 خادم  –د( خدمت            کمال  –ج( تکلم                 خاص  –مخصوص  -ب             حفظ  –الف( محفظه 

 

 کنایی کدام عبارت نادرست است ؟  معنای -8

 ب( سر باز زدن : انجام ندادن کاری                                              الف( دلتنگ بودن : غمگین بودن 

 جفت شدن : به هدف رسیدن  مرادد( با                       ج( در پوستین خلق افتادن : خلق را فریب دادن 

 

 آرایه به کار رفته در کدم گزینه نادرست است ؟  -9

 اهم           فارغ از سنگ بچه ها باشم ) تشخیص ( الف( جوجه گنجشک گفت می خو

 تازه شو بهاری شو ) مراعات النظیر (  شو ب( با بهاری که می رسد از راه                      سبز

 ج( برنا مده و گذشته بنیاد مکن                   حالی خوش باش و عمر بر باد مکن ) تشخیص ( 

 م تو چون گنج        تورا آسودگی باید مرا رنج ) تشبیه ( د( من اینجا چون نگهبان

 

 در کدام گزینه نهاد ) محذوف ( است ؟  -10

 ب( حکیمی پسران را پند همی داد                الف( ایرانیان خدمات بسیاری به اسالم کرده اند 

 د( رام تو نمی شود زمانه                                          میدن آموزج( رام از چه شدی ر

 

  موفق باشید

 


