کالس:
ادبیات هفتم .درس دوم.

نام:
نام خانوادگی:

نمره:
تعداد صص2:

دبیر:
تاریخ:

 -1معنای کلمات را به ترتیب مرتب کنید.
خداحافظی
کشتزار
باال بردن
شادی
رضایت

کشته
برافراشته
نشاط
وداع
خشنودی

 -2در 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

ب) پرنشاط -امیدوار

ج) نوجوانان-کودکان

د) نسیم -نسیم

 -3در جمله زیر نویسنده درخت را به چه چیزی تشبیه کرده است؟
آب میرفت تا خود را به نگاههای پژمرده هزارن درخت تشنه برساند.
ج) انسان تشنه منتظر آب د) نگاه پژمرده
الف) درخت پژمرده ب) درخت تشنه
 -4نویسنده زمین را به چه چیزی تشبیه کرده است ؟ آب میرفت تا خود را به دهان خشک زمین برساند.
الف) مزرعه

ب) کشتزار

ج) انسان تشنه

د) آفتاب

 -5معنای کلمات را مرتب کنید.

4foru.ir

دانش آموز -آزمونها و مسابقات رب خط

این آزمون را همراه با پاسخناهم رد دانش آموز دینیبب.
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زمزمه

برگ

نظر

قدیمی

ورق

فکر میکردم

دیرینه

زیر لب گفتن

می اندیشیدم

نگاه

 -6محل تولد علی شریعتی کدام استان بود؟
الف) فارس

ج) تهران

ب) خراسان

 -7بیت از کیست؟ برگ درختان سبز در نظر هوشیار
الف) سعدی

ب) نظامی گنجوی

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

ج) علی شریعتی د) قیصر امین پور

 -8بیت چند جمله است؟ برگ درختان سبز در نظر هوشیار
الف) 1

د) اصفهان

ب) 3

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
د)4

ج)2

 -9در کدام گزینه کتابهای علی شریعتی آمده است؟
الف) فاطمه ،فاطمه است؛ کویر ،اسالم شناسی.

ب) گلشن راز ،کویر ،چشمه معرفت.

ج) چشمه معرفت ،کویر ،اسالم شناسی

د) فاطمه ،فاطمه است؛ کویر ،چشمه معرفت.

 -10کلیات سعدی شامل چه آثاری است؟
الف) گلستان -بوستان -گلشن راز
ج) گلستان -بوستان
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ب) بوستان -گلستان -دیوان اشعار
د) دیوان اشعار

دانش آموز -آزمونها و مسابقات رب خط

این آزمون را همراه با پاسخناهم رد دانش آموز دینیبب.

