
 

 

 

    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 

 گونه مفهومی و محتوایی کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟ 1
لعنت به مردم آزار-آفرین بر تو       د -ج خوب جهان را ببین       -حیف دیر رسیدم         ب-الف  
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2  

شعر که پایان جمله ها می نشیند  ............. در نثر، کمابیش برابر است با ............. در . 

ردیف  –سجع  -قافیه           د –سجع  -سجع            ج -ردیف-سجع                ب -قافیه-الف  
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 کدام گزینه نادرست است ؟ 3
َملَچ ُملوچ : صدای خوردن چیزی-قِِرچ قِِرچ : صدای ساییدن دندان ها به هم              ب -لفا  

ِخرِخر : صدای کشیدن چیزی بر زمین -قُل قُل : صدای تیر انداختن پیاپی با کمان                  د-ج  
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رایش قافیه ها در الگوی زیر بیانگر کدام قالب شعری ست ؟آ 4  
          ___*________________        _____________  

          *________________        ________________  

 

&________________        ________________ 
          &________________        ________________  

 

          #_________________       ________________  

          #_________________       ________________  

چهارپاره -رباعی                 د-غزل                     ج -مثنوی           ب –الف   

 

0/5 

ص شده در عبارت زیر چیست ؟معنای واژه مشخ 5  
      » یکی از اینان ، سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگزارد . «

عدد دو -دوتایی                     د-دو جام شراب پیاپی         ج-دو رکعت نماز       ب-الف  
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 کدام واژه از نظر ساختمان متفاوت است ؟ 6
ریاضیدان -شمعدان          د -قلمدان            ج -نمکدان           ب -الف  
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 می دانیم که فعل ، مهم ترین واژه یا هسته ..............است. 7

عبارت -گروه                   د -جمله                ج -گزاره            ب-الف  
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 نام و نام خانوادگی..................

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

 کد دانش آموزی......................

 کالس...............: هفتم       پایه

 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش پرورش استان کرمان

 اداره آموزش پرورش شهرستان بم

 ی اول دوره دبیرستان فرزانگان

 0911-0011 آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی

 

            :ادبیات تکمیلی م درسنا

 صفحه.......          : خانم صادقیرنام دبی

 0011/ 2/     01   تاریخ آزمون

 مدت آزمون.........09: ساعت شروع آزمون

 صفحه.............

 

 مدت



 

« دارای آرایه ......... و به معنای ...................است . « تادن  در پوستین خلق اف» عبارت  8  

  

سجع و عیب جویی کردن-د   یه و محبت ورزیدن    کنا -ج  کنایه و غیبت کردن       -ب     سجع و غیبت کردن     -الف   
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؟ بن فعل در کدام گزینه اشتباه است - 9  

بود و باش -و یابد             دیافت  -نوشت و نویس           ج-شنید و شنو           ب -الف  
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 جمع مکسر) شکسته (  کدام گزینه نادرست آمده است ؟ 10

عرفا : عارف  -ادبا : ادیب           د-حقایق : تحقیق             ج-ملل: ملت            ب-الف  
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