کالس:

نام:
نام خانوادگی:

دبیر:
تاریخ:

ادبیات هفتم .آزمون جامع فصل .1

نمره:
تعداد صص5:

 -1در بیت زیر گلدسته به چه معناست؟
توی گلدستههای یک گنبد……….روز و شب زائر حرم باشیم.
الف) گلهای باغچه مسجد ب) دستههای گل

ج) گلهای باغ

د) مناره مسجد

 -2در بیت زیر پیغمبر به چه معناست؟
تا افقهای دور کوچ کنم
الف)پیام آور

باز پیغمبر بهار شوم

ب) پیغامبر

د) رسول

ج) فرستاده خدا

 -3معنای کلمات را بنویسید.
-1کشته

-2برافراشته

-4وداع

-3نشاط

 -5در جمله آبهای سرد و گوارای فهم و دانایی در من خواهند جوشید .دانایی به چه چیزی تشبیه شده است؟
الف)آبهای سرد و گوارا

ب) آب

ج) جوشید د) فهم

 -6کدام یک از سرودههای نظامی نیست؟
الف)الهی نامه

ب) هفت پیکر

ج) مخزن االسرار

د) خسرو شیرین

 -7در جمله یقین دارم که در کالس شگفت آفرینش و زیبایی طبیعت ،عظمت و جالل و جاذبه خالق
درس را با همه وجودم لمس میکردم .نویسنده چه چیزی را به کالس تشبیه کرده است؟
الف) نویسنده خودش را تشبیه کرده است
ج) عظمت و جالل و جاذبه

ب) آفرینش و طبیعت
د) شگفت و زیبا

 -8بند زیر چند جمله است؟
شبی در خدمت پدر ،رحمه اهلل علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفهای
گرد ما خفته.
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دانش آموز -آزمونها و مسابقات رب خط

این آزمون را همراه با پاسخناهم رد دانش آموز دینیبب.

نام:
نام خانوادگی:
الف)3

کالس:
ادبیات هفتم .آزمون جامع فصل .1

ب) 4

دبیر:
تاریخ:

ج) 5

نمره:
تعداد صص5:
د) 6

 -9کدام کلمه در صفات خداوند نیامده است؟
الف)جاذب

ج) خالق

ب) عظیم

د) رب

 -10شعر یاد تو به ترتیب چند بیت و چند مصراع است؟
الف)14-7

ب) 14-14

ج) 7-14

د) 7-7

 -11امروزه ” گنجه” در کدام کشور قرار دارد؟
الف) تاجیکستان

ب) آذربایجان

ج) ایران

د) ارمنستان

 -12وقتی نویسنده گفته است :چشمههای معرفت از درون من سرباز خواهند کرد .خودش را به چه چیزی تشبیه کرده
است؟
الف)ابر

ج) زمین

ب) دریا

د) چشمه

 -13بیت زیر چند جمله است؟
کاش روزی به کام خود برسید
الف) 5

بچهها آرزوی من این است
ج) 2

ب) 3

د) 4

 -14فرق مصرع و مصراع در چیست؟
ب) فرقی ندارند

الف)معلوم نیست
ج) مصرع در بیت است ولی مصراع در همه شعر

د) مصرع در شعر استفاده میشود ولی مصراع در نثر

 -15معنای کلمات را بنویسید.
-1دوگانه
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-2طایفه

-3غفلت
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-4بخفتی

این آزمون را همراه با پاسخناهم رد دانش آموز دینیبب.
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 -16در پوستین خلق افتادن کنایه از چیست؟
الف) غیبت کردن

ج) شادی کردن

ب) پوست حیوانی را کندن

د) دیگران را بیدار کردن

 -17بند زیر کدام موضوع علمی را به شما یادآوری میکند؟
شبنم از روی برگ گل برخاست

گفت میخواهم آفتاب شوم

ذره ذره به آســــــمان بروم

ابر باشم ،دوباره آب شـــوم

ب) تابش آفتاب

الف)تشکیل ابر

ج) چرخه آب در طبیعت

د) بارش باران

 -18در جمله آب میرفت تا خود را به دهان خشک زمین برساند .نویسنده زمین را به چه چیزی تشبیه کرده است؟
ب) مزرعه

الف) انسان تشنه

د) آفتاب

ج) کشتزار

-19معنای کلمات را بنویسید
-2آغاز

-1همدم

د) دراز دستی

-3توجه

 -20این که جوجه پرستو میخواهد پیغمبر بهار باشد چه چیزی را یادآوری میکند؟
ب) آمدن پرستو در فصل بهار به کشور ما

الف)داستان ابرهه

د) آمدن پاییز

ج) رفتن فصل پاییز

 -21معنای کلمات را بنویسید.
غوغا

-2زنجره

-3زائر

-4افق

 -22در جمله :عظمت و جالل و جاذبه خالق درس را با همه وجودم لمس میکردم .چند صفت پروردگار شمرده شده است؟
الف)6
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ب) 4

ج) 3

دانش آموز -آزمونها و مسابقات رب خط

د) 5

این آزمون را همراه با پاسخناهم رد دانش آموز دینیبب.
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 -23معنای کلمات بنویسید.
-1فراگرفتن

-3معرفت

-2زالل

-4غرقه

 -24معنای کلمات را بنویسید.
-1اندرز

-3طفولیت

-2ایام

-4متعبد

 -25در کدام بیت تشخیص نمیبینید؟
الف)شبم از روی برگ گل برخاست

ب) بچهها گرم گفتوگو بودند

ج) دانه آرام بر زمین غلتید

د) جوجه کوچک پرستو گفت .

 -26فرق تشخیص و شخصیت بخشی در چیست؟
الف)فرقی ندارند .
ب) تشخیص هم برای جانداران و هم بی جان استفاده میشود ولی جان بخشی فقط برای جانداران
ج)تشخیص برای موجود بی جان به کار میرود و جان بخشی برای موجودات جاندار .
د) تشخیص برای موجودات جاندار به کار میرود و جان بخشی برای موجودات بیجان .
 -27معاصر یعنی چه؟
الف)کسی که در اطراف ما زندگی میکند .

ب) کسی که در ایران زندگی میکند .

ج) کسی که در دوره ما یا پدر ما زندگی میکند .

د) کسی که در گذشته زندگی میکرده است .

 -28در جمله زیر نویسنده درخت را به چه چیزی تشبیه کرده است؟
آب میرفت تا خود را به نگاههای پژمرده هزارن درخت تشنه برساند.
الف) انسان تشنه منتظر آب
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ب) درخت پژمرده
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ج) نگاه پژمرده

د) درخت تشنه

این آزمون را همراه با پاسخناهم رد دانش آموز دینیبب.
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 -29کدام گزینه زیر جمله نیست؟
الف) زنگ تفریح را که زنجره زد
ج) باز هم در کالس غوغا شد

ب) تا معلم
د) هر یک از بچهها به سویی رفت .

 -30در جمله زیر گل بوتهها و ذرتها به ترتیب به چه چیزی تشبیه شدهاند.
کودکان پرنشاط گلبوتهها و و نوجوانان امیدوار ذرتها در گوش نسیم آمین میگفتند.
الف)کودکان -نوجوانان
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ب) نوجوانان-کودکان

ج) پرنشاط -امیدوار

دانش آموز -آزمونها و مسابقات رب خط

د) نسیم -نسیم

این آزمون را همراه با پاسخناهم رد دانش آموز دینیبب.

