♥♥به نام خدایی که خاک آفرید

امتحان انشا و نگارش

پایه هفتم

نام و نام خانوادگی :
ردیف
1

کزان خاک انسان پاک آفرید♥♥

تاریخ آزمون 33/3/1:

وقت آزمون  06 :دقیقه
شمارک
1

عبارات صحیح و غلط را مشخص نمایید؟
الف -منظور از گونه ی گفتاری زبان همان شکل محاوره ای است.

ص

ب-داستان ها و فیلم ها و آثار هنری ،اساس بسیاری از خاطرات است.
2

کاخک
نام خدا
آموزشگاه نجمه(س) به

گزینه درست را با عالمت ×

ص

غ
غ 
2/5

مشخص نمایید؟

-1چه عاملی بر ارزش واعتبار کالم می افزاید؟
الف) رونویسی از آثار دیگران 

ب) استفاده از آیات ،ابیات ومثل ها 

پ)استفاده از زبان محاوره 

ت) نوشتن به نثر کهن 

-2کدام یک از جمله های زیر ادبی نیست
ب)نسیم چون مادری مهربان دست نوازش بر سرگل ها می کشید

الف) گل در گلستان لبخند می زند 

ت) جوانه تازه سر از خواب برداشته بود

پ)به زبان فارسی عشق می ورزم 
-3کدام جمله درست نیست؟

الف)یکی از اصول ترجمه ،درک مفهوم و پیام نویسنده است .
ب) مترجم کافی است به زبانی که ترجمه می کند مسلط باشد .
پ)مطالعه ترجمه آثار ارزشمند ،نوجوانان جهان را به هم ارتباط می دهد 
ت) مترجم از منابعی چون فرهنگ نامه استفاده می کند.
 -4برای بیان مقصود از .......و برای زیبایی و تاثیر گذاری مقصود خود از ..........بهره می گیریم.
الف) نثر—نظم 

ب) علم—شعر 

پ) زبان -ادبیات 

ت) کالم – کتاب

-5در ادبیات جهانی  "،کبوتر " و "آب" به ترتیب نماد چه مفاهیمی هستند ؟
الف) صلح و دوستی –نور و روشنایی 

3

پ) تولد—زندگی 
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

ب) آزادی-زاللی 
ت) پرواز – تحرک

الف-یکی از راه های تقویت نویسندگی  .........است که امروزه هم به شیوه ی رایانه ای و هم از طریق پست امکان پذیر است.
ب-ارتباط مناسب بین جمله ها با استفاده از کلمات مناسب باعث.........و.................می شود.

1

4

عنوان هرنامه را بخوانید و نوع نامه(اداری،دوستانه وخانوادگی) را مشخص کنید
الف)یار همیشگی من :

5

1

ب)استاد ارجمند:

1

با شبکه ی معنایی زیر(تصاویر) جمله ی ادبی زیبایی بنویسید.

............................................................................................

6

در هر یک از عبارات زیر چه آرایه ای به کار رفته است ؟ (تضاد،تشبیه،مراعات نظیر،تشخیص،سجع و).....
الف) هنرمند هر جا رود ،قدر بیند و بر صدر نشیند( .
ب) مادر ای مریم بزرگ زمان
ج) با نسیمی که زندگی در اوست

)

خرم از تو بهار ایمان است(

)

باز چشم جوانه ای وا شد (

د)خداوندا به حق نیک مردان که احوال بدم را نیک گردان(

1

)

)

7

با واژه لبخند شادی یک جمله پرسشی و با واژه راه طوالنی یک جمله عاطفی بنویسید .

8

در مورد تصویر زیر یک بند زیبا با استفاده از آرایه های ادبی بنویسید.

1
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درباره یکی از موضوعات زیر انشایی با رعایت قواعد نگارشی بنویسید01.نمره

 -1درباره ضرب المثل" خانه ی ظالم به اندک فرصتی ویران شود" داستانی بنویسید
-2دعا دری بسوی بندگی....
3وقتی آسمان دلم ابری می شود....
موضوع انشا:

نمره نگارش:

نمره انشا:

جمع نمره:

خورشید موفقیت بر آسمان تالشتان تابنده باد!
طیبه غالمی دبیر ادبیات ،آموزشگاه نجمه(س)کاخک
طیبه غالمی دبیر ادبیات ،آموزشگاه نجمه(س)کاخک

