باسمٍ تعالي

1

سازمان آمًزش ي پريرش فارس
مذیریت آمًزش ي پريرش الرستان
دبیرستان غیر ديلتي کًشا (ديرٌ ايل)
تجدید نظر

تصحیح

نام ...............................................................
نام خانوادگی .............................................
نام پدر .......................................................
نام درس  :ادبیات فارسی
شماره صفحه 1 :

نوبت امتحانی  :نوبت دوم
پایه  :هفتم
تاریخ امتحان 97/02 /22 :
شماره ردیف ...................
مدت امتحان  50دقیقه

نام و نام خانوادگی دبیر  :ابوالفضل حقانی پور نمره به عدد :
نمره به حروف :

تاریخ و امضاء :

نام و نام خانوادگی دبیر  :ابوالفضل حقانی پور نمره به عدد :
نمره به حروف :

تاریخ و امضاء :

معىي عبارت ي بیت َای زیر را بٍ فارسي ريان بىًیسیذ.
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الف) ای َست که اسبس َستی  /کًتٍ س درت دراس دستی

ة) مُصحف عشیش بز کىبر گزفتٍ ي طبیفٍ ای گزد مب خفتٍ.

1

ج) َىًست ویست پبی بزسن ي ببم

1

د) وگزدد سبخک بی بُه  ،بزيمىذ

1

ٌ) مکه ديرم سوشدیکبن درگبٌ  /بٍ راٌ آير مزا کبفتبدم اس راٌ
2

1/5
2

معىي ياشٌ َای مشخص شذٌ زیر را بىًیسیذ.

 )1ضبگزدان  ،سخت مطغًل پزکزدن ايراقی بًدوذ  )2 /آسمبن مثل یک تبسُّم ضذ /
 )3ایه ديرٌ را بب تأمّل ي بصیزت َمزاٌ کىیم )4 / .آمذٌ مجمًع در ظِالل محمّذ /
3

داستان َای رمسی ي ومادیه چٍ وًع داستاوي است؟

4

ياشٌ َای زیر را از وظر ساخت (سادٌ ي غیر سادٌ) مشخص کىیذ.

صیبد :
5

سیبيش :

0/5

يرقٍ :

1
ومبدیه :

اجسای جملٍ ی زیر را (فعل  ،وُاد  ،مفعًل ي  )...معیه کىیذ.

1

فزصت َبی خًة ي عشیش می گذروذ.

6

برای َر یک از ياشٌ َای زیر  ،یک َم خاوًادٌ بىًیسیذ.

مطمئه :

سؤال :

قصٍّ :

اطبعت :

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

1

7

در جملٍ ی زیر ضمیرَای پیًستٍ ي گسستٍ را مشخص کىیذ.

1

احمذ دست َبیص را داخل جیبص فزي بزد.
8

در بیت زیر متمّم َا را مشخص کىیذ.

1

پزیذ اس ضبخکی بز ضبخسبری  /گذضت اس ببمکی بز جً کىبری

9

«قطعٍ» چٍ وًع قالب شعری است؟

10

حفظ شعر.
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الف) مصزاع َبی سیز را کبمل کىیذ.
« َمٍ گِل َبی عبلم آسمًدم » .............................. ............................................................................................. /

0/5

ة) جبی وقطٍ چیه را پز کىیذ.
« چً خًاَی کٍ یببی  ..............................................رَب  /سزاوذر ویبری بٍ  ..........................................بال »

نمره کتبی ......................... :

نمره شفاهی :

.........................

جمع نمره :

.........................
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