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 تِ ًام خذا

 امتحان درس ادبیات پایه هفتم :                      شعبه :                      نام ونام خانوادگی

 ًور2ُکلوات دادُ ضذُ را هعٌی کٌیذ ؟   (1  

 :استحکاهات :         صالح :         زالل :            فارغ :          زًجرُ :         فرٍغ 

 ًور2ُهعٌی کٌیذ ؟  (2

 ای یاد تَ هًَس رٍاًن           جس ًام تَ ًیست تر زتاًن

 

 ّوِ عالن، تي است ٍایراى ،دل          ًیست گَیٌذُ زیي قیاس  ،خجل

 ًور1ُترای ّریک از کلوات دادُ ضذُ یک ّن خاًَادُ تٌَیسیذ ؟  (3

 :افتخار :            هقتذر :           هظاّر :          ًظام 

 در تیت زیر قافیِ را هطخص کٌیذ ؟ (4

 ای کار گطای ّر چِ ّستٌذ        ًام تَ کلیذ ّر چِ،تستٌذ

 ًورُ 1در جولِ ی زیر، هفعَل را هطخص کٌیذ ؟  (5

 (.ًسین زًذگی تخص ، دٍتارُ جَاًِ ّا ٍسثسّا را ضکَفا کرد )

 ًورُ 1در تیت زیر چِ آرایِ ّای ادتی تِ کار رفتِ است ؟  (6

 تر درختی ، ضکَفِ ای خٌذیذ       در کتاتی ، تْار، هعٌا ضذ

 ًور1ُقسوت هطخص ضذُ کٌایِ از چیست ؟. پَست تر تي کژال خراضیذصذای زٍزُ اش، : در عثارت  (7

 ًور1ُتیت زیر از چٌذ جولِ درست ضذُ است ؟  (8

 کاش رٍز تِ کام خَد ترسیذ             تچِ ّا ، آرزٍی هي ایي است

 ًور1ُتا هرتة کردى کلوِ ّای زیر جولِ یا عثارت چٌذ جولِ ای تسازیذ ؟(9

 ًطیٌذ /تر / تیٌذ / ٍ / رٍد / صذر /ّرجا /ٌّرهٌذ / قذر (الف

 ًور1.5ًَُع جولِ ّای زیر از لحاظ پیام ٍ هحتَا تٌَیسیذ ؟  (10

 .خط خذا را تخَاى / تر ٍرق سثس ترگ  (الف

 .گاٍّاضاى ضیر افطاى تاد / چطوِ ّا ضاى جَضاى  (ب

 ًورُ 2ارکاى تطثیِ را هطخص کٌیذ ؟  (11

 ایي زًذگی ، حالل کساًی کِ ّوچَ سرٍ          آزاد ، زیست کردُ ٍ آزاد هی رًٍذ

 ًور2ُّریک از کتاب ّای زیر از آثار چِ کساًی هی تاضٌذ ؟  (12

 تاتال ایي پرًذُ سفر کي (                )الْی ًاهِ  (        )هثٌَی هعٌَی  (            )اسکٌذر ًاهِ 
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