


50/05/79: تاریـخ امتحان     :   نام و نام خانوادگی باسمه تعالی شماره صندلی  :   

  ادبیات : نام درس اداره کل آموزش وپرورش استان البرز   صبح 9 ساعت امتحان  :

دقیقه  06وقت امتحان  :   کرج2مدیریت آموزش وپرورش ناحیه جای مهرآموزشگاه    99-99اول  :نوبت و سال تحصیلی   

2تعداد صفحه:   1فحه:ـص (اول)متوسطه  پژوهاندبیرستان غیردولتی      هفتم پایه : 

نمره تجدید نظربه عددوحروف  :              امضاء                

  
امضاء        مایلیآقای نام دبیر :    نمره به حروف  : 

 

 نمره به عدد :

 

در حین برگزاری آزمون سوال نپرسیدفهم سوال بخشی از پاسخ سوال است   

 (3ابیات زیر را به فارسی روان بازگردانید. ) -1

 دستی دراز دَرَت، ز کوته هستی / اساسِ کُنِ هست الف( ای

 

 ب( برگ درختان سبز در نظر هوشیار / هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار

 

های آسمانی / مرا آموخت علم زندگانی ج( هجوم فتنه  
 
 

اند از خاکدان ها بر کرده دستد( این درختانند همچون خاکیان /   

 

 

پرداز / آسمان مثل یک تبسّم شد  ه( روشن و گرم و زندگی  

 

 

روند و( این زندگی حالل کسانی که همچو سرو / آزاد زیست کرده و آزاد می  

 

 

(3زیر را معنی کنید. )ی ها کلمه -2  

 الف( دعای مادر در حق من مستجاب شد.

 ب( نزد من بخُسب.

 ج( فتاد از پای، کرد از عجز فریاد.

 د( قوم و خویش های خوبی دارم.

 ه( ما چو مرغان حریصی بی نوا

 و( متعبّد و شب خیز بودم.

 

(3شان بنویسید. ) ها را روبروی های امالیی را بیابید و صحیح آن غلط -2  

 

جهان جمله فروق روی حق دان.الف(   

 

بودم.خیز  در عیّام طفولّیت متعبّد و شبب(   

 

های ذالل و سرد و گوارای فهم و دانایی. آبج(    

 

ای بگذارد. دارد تا دوگانه از اینان یکی سر بر نمید(   

 

نوازش لتیف و خنک.ه(   

 

توان خرید دقایق طلف شده را با طال نمیو(   

 
. 
 

tg://join?invite=AAAAAEzfl1hWdaNQr2wuGA
tg://join?invite=AAAAAEzfl1hWdaNQr2wuGA


(2متّصل کنید؟ ) -4  

 

سعدی                 ای برای شب                                 خانه الف(  

حمد جواد محبّتم                                                       رگبار کلماتب(   

شیخ محمود شبستری                                                              بوستانج(   

نادر ابراهیمی                                                            گلشن رازد(   

 

(1با توجه به جملۀ زیر به سوال پاسخ دهید: ) -5  
«.لرزید تن کژال مثل علفی در باد می»  

 به،وجه شبه و ادات تشبیه( را در جمله باال نام ببرید: ارکان تشبیه ) مشبه و مشبه 

 

 

نمره(2)های آن خط بکشید.  های زیر را مشخص کنید و زیر فعل تعداد جمله -6  

 
.غنچه هم گفت: گرچه دلتنگمالف(   

 

.جان پدر! تو نیز اگر بخفتی، بهِ از آن که در پوستین خلق افتیب(    

 

نیمۀ راه بود که خشکش زد.ج(   

 

صد هزاران دام و دانه است ای خدا!د(   

(5/1های ابیات زیر را نام ببرید: ) آرایه -7  

روند آزاد زیست کرده و آزاد می این زندگی حالل کسانی که همچو سرو /الف(   

زند لبخند / هست وقت شکفتنت امروز زندگی بر تو میب(   

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند / تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوریج(   

(1قافیه و ردیف را مشخص کنید: ) -8  
کجاستکش عیار  ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست / منزل آن مه عاشق  

 

نمره(3واالت زیر را پاسخ دهید: )س -9  

نهاد و متمّم را مشخص کنید: -الف  
  علی امروز به مدرسه رفت.

 

مسند را بیابید: -ب  

.آلود بود هوا مه  

مفعول را پیدا کنید: -ج  
 باد صدای کژال را غلتاند.

 

(5/0) خانواده بنویسید: برای هر کلمه دو هم -11  

 
 فضل:

 محروم:

 
 

 
 

 
 
  

 


