
 

 

 

  

 نمره تجدید نظر به عدد       

 نمره به حروف

 نمره به عدد    

 نمره به حروف

 محل مهر و امضا مدیر

 نام دبیر          تاریخ امضا نام دبیر                       تاریخ امضا

سواالت                                                                    ردیف  بارم 

معنی و مفهوم بیت های زیر را بنویسید.   1  

زتو سعی و عمل باید زمن پند     نگردد شاخک بی بن برومند              الف(  

دل از تیرگی ها بدین آب شوی   جوی               راه   پیغمبرت  ب(به گفتار  

                رفتم از دستهست          که گر دستم نگیری  ج(کنون گر دست گیری جای آن

  

3      

 معنی کلمات مشخص شده را بنویسید. 2

چشمک می زد. موذیانهعجیبی به این کار ادامه می داد .                 ب( باچشم نارنجی رنگش ،  سماجتالف(با   

گران بهای اوست میراثد (جمهوری اسالمی ایران    ی گشایم .                                   متحسین ج(زبان به   

جوانان را نمی بینند ؟ پارسایی وو پاکدامنی صالح و( چرا   

5/1  

 درک متن 3

 الف(در بیت »اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وصی گیر جای « منظور از کلمات مشخص شده چیست؟

این عبارت کدام ویژگی دکتر « خالی کردن آب حوض خانه اش پروایی نداشت  ر حسابی از بیل زدن باغچه یا دکت »ب(

 حسابی  را نشان می دهد؟

چه بود؟.«به او آسیب رسید  بلوط ... بال بالی ...» م آهنی از جمله یج( منظور آد  

 

5/1  

 خود ارزیابی 4

 الف(راز محبوبیت بنیان گذار جمهوری اسالمی چیست ؟

نسبت به قانون شکنی گذشت نداشت ؟ اب( چرا پیامبر بد رفتاری با خویش را می بخشید ام  

1 

 

5 

 دانش زبانی و ادبی

 در بند زیر دو کنایه بیابید و مفهوم آن را بنویسید .

دهنت بوی شیر می دهد. ننه ام جوش آورد .جارو را توی هوا تکان داد و با فریاد گفت : تو که هنوز پانزده سالت نشده ؛  

5/0  

اده و غیر ساده را مشخص کنید.واژه های س 6  

 تماشاگران،  بلوط ، گریه ، گران بها

 

1 

 نام و نام خانوادگی..................

 نام پدر...............................

 کد دانش آموزی......................

 کالس...............: هفتم      پایه

            : ادبیات فارسینام درس

 صفحه.......         :نسیبه خیام فرنام دبیر

 1400/ 2/    15    تاریخ آزمون

 دقیقه 60:مدت آزمون13:آزمونساعت شروع 

 صفحه.............

 

 مدت

 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش پرورش استان کرمان

 اداره آموزش پرورش شهرستان بم

 ی اول دوره دبیرستان فرزانگان

 1311-1400 آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی

 



  

 نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید . 7

 نگشت آسایشم یک لحظه دمساز 

5/0  

 در بیت زیر دو آرایه ادبی بیابید و آنها را مشخص کنید.  8

شد به اعتدال محمدماه فروماند از جمال محمد     سرو نبا  

5/0  

 تاریخ ادبیات  1

اثر .............. است .بهارستان  و نوشته .....................ما می توانیم داستان   

5/0  

  

 در مجالی که برایم باقیست 

 باز همراه شما مدرسه ای می سازیم 

 که در آخر وقت ، به زبانی ساده 

 شعر تدریس کنند 

 و بگویند که تا فردا صبح 

 خالق عشق نگهدارشما

 


