بسم اهلل الرحمن الرحیم
نام و نام خانوادگی.....................:

هست کلید در گنج حکیم
سازمان آموزش و پرورش فارس
کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی

نام پدر.......................:
نام مدرسه....................:

پایه:هفتم
شعبه:
تاریخ:

مهر آموزشگاه

درس:ادبیات فارسی

مدت امتحان06:دقیقه

دبیر:جعفری
نمره به عدد:

نمره به حروف:
سؤاالت

ردیف

بارم

معنی شعر و نثر:
 یاد دارم که در ایام طفولیت ،متعبد و شب خیز بودم

1

 اگر چشم داری به دیگر سرای

به نزد نبی و وصی گیر جای

 گل اندر زیر پا گسترده پر کرد

مرا با هم نشینی مفتخر کرد

 بر نامده و گذشته بنیاد مکن

حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

3

 ایران در پرتو گرایش به اسالم،همدوش با سایر ملل اسالمی
 بوی در دو گیتی ز بد رستگار

نکو کار گردی بر کردگار

معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.
پیشاپیش همه آنها مشعل دار یک تمدن شکوهمند به نام تمدن اسالمی شد.
ریگ های اطراف چشمه  ،زیر گالش های الستیکی کژال تکان می خوردند.
دم در صحن از حیاط از اتومبیل پیاده شدیم.
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نابینایی در شب  ،چراغ به دست و سبو بر دوش.
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«تاریخ ادبیات»
3

4
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الف) کتاب بهارستان اثر چه کسی است؟
ب) یکی از کتاب های ملک الشعرای بهار را بنویسید؟
ج) متن زیر در رابطه با چه شاعری می باشد؟
«به راستی که یکی از نوابغ ادب است
د) کتاب پری در آبگینه نوشته چه کسی می باشد؟

در میان شاعره ها تاکنون نظیرش نیست»

 در جمله زیر نقش های دستوری را مشخص کنید(.نهاد/مفعول/متمم/مسند/فعل)
پروین از کودکی کوشا و اهل تفکر بود.
 در جمالت زیر ضمیر را مشخص و نوع آنرا بنویسید؟
الف)امروز پدرم من را به مدرسه مان برد.

ب)ما برای موفقیت باید درسهایمان را بخوانیم.
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 جدول زیر را کامل کنید.
فعل
6

شخص

شمار

خوانیدم
آمدند
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رفت
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ساختمان واژه های زیر را مشخص کنید(.ساده/مرکب/مشتق/مشتق-مرکب)
ب)شیمی دان............................:
الف)کارگاه ......................:
د)دانش آموز.............................:
ج)درخت.......................:

موفق باشید(جعفری)
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