
    ««باسمه تعالي باسمه تعالي » »               ::  کالسکالسي ي شمارهشماره

  14001400  //1010  //0505    تاريخ امتحان : تاريخ امتحان :                                                     آموزش و پرورش خراسان رضوي    آموزش و پرورش خراسان رضوي    اداره کل اداره کل                                                                                                                               نام :نام :  

  دقیقه دقیقه     7070مدت امتحان :      مدت امتحان :                                                                                33ناحیه ناحیه   آموزش و پرورشآموزش و پرورشاداره اداره                                                                                                                     نام خانوادگي :نام خانوادگي :  

  77//3030            ساعت شروع :ساعت شروع :                              امام حسین )علیه السالم(امام حسین )علیه السالم(  33دبیرستان دوره اول دخترانه شماره دبیرستان دوره اول دخترانه شماره                                                         پاشازادهپاشازاده  نام دبیر :نام دبیر :  

                                            3838  تعداد سوال :تعداد سوال :                    44تعداد صفحات :تعداد صفحات :                    )پايه هفتم(   )پايه هفتم(   سواالت امتحان ادبیات فارسي سواالت امتحان ادبیات فارسي                                                                                                                                                 

  بنويسید .بنويسید .  سخ مناسب راسخ مناسب را، پا، پا  سواالت ذيلسواالت ذيلدانش آموز عزيز: ضمن آرزوي موفقیت براي شما ، لطفاً با مطالعه دقیق دانش آموز عزيز: ضمن آرزوي موفقیت براي شما ، لطفاً با مطالعه دقیق 

  بارمبارم  سوالسوال  رديفرديف

  ) معنی کنید() معنی کنید(..به نثر روان بنویسیدبه نثر روان بنویسیدشعرها زیر را شعرها زیر را مفهوم مفهوم       نمره(نمره(  44))  شعر و نثرشعر و نثر  معنیمعنی

  ای کارگشای هر چه هستند           نام تو کلید هر چه بستندای کارگشای هر چه هستند           نام تو کلید هر چه بستند  11

  

55//00  

  د رهسپار شومد رهسپار شومااکاش با بکاش با ب              جوجه کوچک پرستو گفت      جوجه کوچک پرستو گفت        22

  تا افق های دور کوچ کنم                باز پیغمبر بهار شومتا افق های دور کوچ کنم                باز پیغمبر بهار شوم

  

7575//00  

  

  زندگی بر تو می زند لبخند            هست وقت شکفتنت امروززندگی بر تو می زند لبخند            هست وقت شکفتنت امروز  33

  

7575//00  

  

  تو را توش هنر می باید اندوخت      حدیث زندگی می باید آموختتو را توش هنر می باید اندوخت      حدیث زندگی می باید آموخت  44

  

11  

  بر نامده و گذشته بنیاد مکن           حالی خوش باش و عمر بر باد مکنبر نامده و گذشته بنیاد مکن           حالی خوش باش و عمر بر باد مکن  55

  

11  

  را بنویسید.را بنویسید.  زیر آن خط کشیده شدهزیر آن خط کشیده شدهمعنی لغت هایی که معنی لغت هایی که   نمره(نمره(  22واژه )واژه )  معنی معنی 

  00//2525  زدزد  زنجرهزنجره  زنگ تفریح را کهزنگ تفریح را که  66

  00//2525  و شب خیز بودم.و شب خیز بودم.  متعبّدمتعبّددر ایام طفولیت در ایام طفولیت   77

  00//2525  با من خم کرده بود.با من خم کرده بود.    وداعوداعسرهای نهال ها را به نشانه  سرهای نهال ها را به نشانه    88

  00//2525  همراه کنیم.همراه کنیم.  بصیرتبصیرت  نیروی جوانی را با تفکر ونیروی جوانی را با تفکر و  99

  00//2525  و بامو بام  برزنبرزنهنوزت نیست پای هنوزت نیست پای   1010

  00//2525  ..بخسببخسبمادرم گفت: امشب سرد است، نزد من مادرم گفت: امشب سرد است، نزد من   1111

  00//2525  ..دوستان می گذرددوستان می گذرد  مصاحبتمصاحبتساعاتی که در ساعاتی که در   1212

  00//2525  طبیعت بود.طبیعت بود.  شیفتۀشیفتۀاو او   1313



  نمره(نمره(  33//55))    درک متندرک متن

  این بیت به کدام صفت خداوند اشاره دارد؟این بیت به کدام صفت خداوند اشاره دارد؟  1414

  هم نامه ی نانوشته خوانیهم نامه ی نانوشته خوانی                              هم قصه ی نانموده دانی  هم قصه ی نانموده دانی  

55//00  

  در این جمله چیست؟ در این جمله چیست؟   چاهچاهو و   راهراهمنظور از دو کلمه منظور از دو کلمه   1515

  نیفتیم.نیفتیم.  چاهچاهنیفتیم، بینایی ده تا در نیفتیم، بینایی ده تا در   راهراهدانایی ده تا از دانایی ده تا از 

55//00  

  )با توجه به آرزویش پاسخ دهید()با توجه به آرزویش پاسخ دهید(  نماد چه شخصیتی است؟نماد چه شخصیتی است؟  ""دانهدانه""در این بیت، در این بیت،   1616

  رفت و انشای کوچکش را خواندرفت و انشای کوچکش را خواند          دانه آرام بر زمین غلتید           دانه آرام بر زمین غلتید           

  تا ابد سبز سبز خواهم ماندتا ابد سبز سبز خواهم ماند        گفت باغی بزرگ خواهم شد     گفت باغی بزرگ خواهم شد     

55//00  

  ؟؟پسرش را سرزنش می کندپسرش را سرزنش می کنددر این جمله پدر برای چه رفتاری در این جمله پدر برای چه رفتاری   1717

مرده اند. مرده اند. پدر را گفتم: از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگذارد. چنان خواب غفلت برده اند که گویی پدر را گفتم: از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگذارد. چنان خواب غفلت برده اند که گویی 

  گفت: جان پدر! تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی.گفت: جان پدر! تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی.

  

55//00  

  )مثل یک شاخه گل جوانه بزن    مثل یک چشمه سار جاری شو()مثل یک شاخه گل جوانه بزن    مثل یک چشمه سار جاری شو(  برای ما چیست؟برای ما چیست؟  بیتبیت  پیام اینپیام این  1818

  ......................................................................................................................................................  نیزنیز  ، تو، توبا آمدن بهار تازه شدهبا آمدن بهار تازه شده  ،،شاعر می گوید حاال که طبیعتشاعر می گوید حاال که طبیعت  

55//00  

  توجه به این بیت بگویید چه چیزی باعث شده که کبوتر راه و رسم زندگی را یاد بگیرد و تجربه کسب کند؟توجه به این بیت بگویید چه چیزی باعث شده که کبوتر راه و رسم زندگی را یاد بگیرد و تجربه کسب کند؟با با   1919

  آسمانی       مرا آموخت علم زندگانیآسمانی       مرا آموخت علم زندگانیهجوم فتنه های هجوم فتنه های 

  

55//00  

  پیام این جمله چیست؟پیام این جمله چیست؟  2020

ما زندگی را با نظری دیگر می نگریم. زندگی حقیقی آن است که در جست و جوی دانش و یا کار مفید و سازنده ما زندگی را با نظری دیگر می نگریم. زندگی حقیقی آن است که در جست و جوی دانش و یا کار مفید و سازنده 

  بگذرد.بگذرد.

55//00  

  نمره(نمره(22//55) )     ادبیادبی  آرايه هایآرايه های

  نید.نید.ککپیدا پیدا   تشخیص ) جان بخشی(تشخیص ) جان بخشی(بیت یک بیت یک در در   2121

  کبوتران گفتند           کاش می شد کنار هم باشیمکبوتران گفتند           کاش می شد کنار هم باشیمجوجه های جوجه های 

2525//00  

  آن را بنویسید.آن را بنویسید.  مفهوم کنایه ایمفهوم کنایه ایکدام قسمت از جمله زیر کنایه است؟ کدام قسمت از جمله زیر کنایه است؟   2222

  نمودش بس که دور آن راه نزدیک               شدش گیتی به پیش چشم تاریکنمودش بس که دور آن راه نزدیک               شدش گیتی به پیش چشم تاریک

7575//00  



  بنویسید.بنویسید.  هم خانوادههم خانوادهبرای این کلمه یک برای این کلمه یک   2323

  ................................................................    اعجازاعجاز

2525//00  

  در این بیت یک گروه مراعات النظیر)شبکه معنایی( پیدا کنید.در این بیت یک گروه مراعات النظیر)شبکه معنایی( پیدا کنید.  2424

  در کتابی بهار معنا شددر کتابی بهار معنا شد          بر درختی شکوفه ای خندید        بر درختی شکوفه ای خندید        

55//00  

  ، را مشخص کنید.، را مشخص کنید.ادات تشبیهادات تشبیه، ، مشبه بهمشبه به، ، مشبهمشبهکنید. کنید. در این مصراع یک تشبیه پیدا در این مصراع یک تشبیه پیدا   2525

  نگهبانم، تو چون تو گنجنگهبانم، تو چون تو گنجمن اینجا چون من اینجا چون 

7575//00  

  نمره(نمره(  22نقش های دستوری )نقش های دستوری )

  وجود دارد؟وجود دارد؟  چند جملهچند جملهدر این بیت در این بیت   2626

  کاش روزی به کام خود برسید        بچه ها، آرزوی من این استکاش روزی به کام خود برسید        بچه ها، آرزوی من این است

  جملهجمله  44جمله                       د: جمله                       د:   33جمله                   ج: جمله                   ج:   22جمله                ب: جمله                ب:   11الف: الف: 

2525//00  

  را مشخص کنید.را مشخص کنید.  مسندمسندو و   نهادنهاد، ، که فعل اسنادی داردکه فعل اسنادی دارد    جملهجمله  آنآندر در است؟ است؟   اسنادیاسنادیفعل کدامیک از  جمالت زیر فعل کدامیک از  جمالت زیر   2727

  الف: هنوز در قلبم مقداری جای خالی است.الف: هنوز در قلبم مقداری جای خالی است.

  جوان ایرانی، افتخار ملت است.جوان ایرانی، افتخار ملت است.ب: ب: 

7575//00  

  موارد زیر را بررسی کنید.موارد زیر را بررسی کنید.  درستی یا نادرستیدرستی یا نادرستی  2828

  ""سبز شو، تازه شو، بهاری شوسبز شو، تازه شو، بهاری شو                  با بهاری که می رسد از راه    با بهاری که می رسد از راه    ""    در بیت در بیت 

  است    صحیح     غلط                                 است    صحیح     غلط                                   )تازه( مفعول)تازه( مفعولکلمه کلمه است        صحیح      غلط                                است        صحیح      غلط                                  )بهار( نهاد)بهار( نهادکلمه کلمه 

55//00  

  را مشخص کنید.را مشخص کنید.  متمممتممو و   مفعولمفعولدر این جمله در این جمله   2929

  پدر و مادرم ببخشم.پدر و مادرم ببخشم.را به را به دلم میخواهد تمام قلبم دلم میخواهد تمام قلبم 

  

55//00  

  نمره(نمره(  22//55))  خودارزيابی خودارزيابی 

  00//55  چیست؟چیست؟  ""می خواهم آفتاب شوممی خواهم آفتاب شوم""    منظور شبنم از جمله یمنظور شبنم از جمله ی  3030

  00//55  ( چیست؟( چیست؟  آینده با حرف ساخته نمی شودآینده با حرف ساخته نمی شودمنظور از عبارت ) منظور از عبارت )   3131



  ؟؟وقت از طال گران بهاتر استوقت از طال گران بهاتر استمی گویند می گویند چرا چرا   3232

  

55//00  

چه روحیات و چه روحیات و   بگویید عالمه جعفریبگویید عالمه جعفری« « کرد و مدرسه اندیشه اش راکرد و مدرسه اندیشه اش راحرم دل او را آرام می حرم دل او را آرام می »»با توجه به جملۀ با توجه به جملۀ   3333

  شخصیتی داشت؟شخصیتی داشت؟

11  

    نمره(نمره(  22))    تاريخ ادبیاتتاريخ ادبیات

  00//55  لقب خواجه عبداله انصاری ................................. بود. و یکی از آثار او ................................. می باشد.لقب خواجه عبداله انصاری ................................. بود. و یکی از آثار او ................................. می باشد.  3434

  را نام ببرید.را نام ببرید.قیصر امین پور قیصر امین پور از آثار از آثار   دو اثردو اثر  3535

  

55//00  

  عاملی که باعث تقویت ذوق و پرورش استعداد شاعری پروین اعتصامی شد ............................................. بود.عاملی که باعث تقویت ذوق و پرورش استعداد شاعری پروین اعتصامی شد ............................................. بود.  3636

  ......................... قرار دارد.......................... قرار دارد.بیشتر قطعاتش را به صورت ................................ سرود. آرامگاه او در شهر بیشتر قطعاتش را به صورت ................................ سرود. آرامگاه او در شهر 

7755//00  

  ................................................................................................      این مشخصات مربوط به کدام شاعر است؟این مشخصات مربوط به کدام شاعر است؟  3737

  داستان پردازی در منظومه های او به اوج رسید. لیلی و مجنون یکی از آثار اوست.داستان پردازی در منظومه های او به اوج رسید. لیلی و مجنون یکی از آثار اوست.

2525//00  

  ابیات را کامل کنیدابیات را کامل کنید        نمره(نمره(11//55شعر حفظی)شعر حفظی)

  ..................ای خدا ای ..............................                                          با تو .....................................ای خدا ای ..............................                                          با تو .....................................  3838

  ........گر هزاران دام باشد هر قدم                                             .................................................گر هزاران دام باشد هر قدم                                             .................................................  

55//11  

  2020  جمع بارمجمع بارم                                                                                                              موفق باشید               موفق باشید                                                                                                                                                                                             44صفحهصفحه

  


