باسمه تعالی
اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن
مدیریت آموزش و پرورش ناحیۀ 2رشت
دبیرستان غیردولتی اندیشههای شریف

نام و نام خانوادگی:
پایۀ تحصیلی :هفـتم
کالس:

رشته:

سواالت درس :ادبیات فارسی
نام دبیر و امضاء:

نوبت اوّل دی ماه 98
تاریخ امتحان98/10/18 :

محل مهر
آموزشگاه

مدت امتحان 60 :دقیقه
نمره با عدد:

نمره با حروف:

نمره پس از تجدید نظر:

ردیف

سؤاالت

بارم

معنای بیتهای زیر را به طور دقیق به فارسی روان بنویسید و لغات موجود در هر بیت را نیز معنی کنید.
الف) هر چه سرما و هر چه دل سردی  //پَر زد آهسته از نظر گُم شد

1

3

ب) نمودش بس که دور آن راه نـزدیک  //شدش گیتی به پیش چشم تاریک

ج) بر نامده و گذشته بنیاد مکن  //حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

برای کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید.
2

اعجاز:

1

معصوم:

آرایه های "جناس /تضاد  /مراعات نظیر /تشبیه" را در بیت زیر مشخص کنید و کامل توضیح دهید.
من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج  //تو را آسودگی باید مرا رنج
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3

در جمله زیر نهاد /مفعول /فعل /گزاره
4

را مشخص کنید و بنویسید.

ـ دانشآموزان برای مسابقات کتابهای بسیاری را مطالعه کردند.

1

1

فقط یکی از دو سوال زیر را به انتخاب خود پاسخ دهید.
الف)تشبیه چیست؟ در یک مثال توضیح دهید.
ب) تشخیص چیست ؟ با مثال توضیح دهید.
5

6

7

8
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نویسنده آثار زیر را بنویسید .الهی نامه:

مثنوی معنوی:

کویر:

گلستان:

فعل اسنادی یا ربطی چیست؟ افعال اسنادی را نام ببرید.

1

1
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در جمله متمم پس از چه چیزی می آید؟
جواب جاهای خالی را بنویسید.

9

الف) هر گاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم از  ...............استفاده می کنیم و وقتی بخواهیم همان مقصود و منظور را
زیباتر و تأثیرگذار تر بگوییم از  ..............بهره میگیریم.

1/5

ب) مهمتریم بخش جمله  ........است.
معنی لغاتی که مشخص شده را بنویسید.

9

ـ کاش روزی به کام خود برسید .

ـ در ایام طفولیت متعبد و شب خیز بودم

ـ مصحف عزیز بر کنار گرفته

ـ ما چو مرغانی حریصی بینوا
ـ نوجوانی دوره پر فراز و فرود است

ـ بلکه آتش در همه آفاق زد
« موفق باشید »
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