
29نگارش و انشا پایه هفتم دی ماه  : آزمون  

            

برای این که زیباتر بنویسیم باید عناصر زیبایی سخن را  -1

                                                 (   )   نادرست                             (   )  درست    5/0  بشناسیم. 

   

               

استفاده از آیات ابیات و مثل ها بر اعتبار و ارزش کالم نمی  -9

                                 (   )     نادرست                               (   )    درست                5/0     افزاید.
 

.   دری را ساخته استشاعر با بهره گیری از کدام گزینه چنین چا« چادر من باغی از آیینه هاست »-3

                                                                         ؟ 5/0

:  ج                  تخیل:  ب                               تفکر:  د                     الف : اراده

                            توصیف

تقویت ذهن و پرورش قدرت نویسندگی  کدام گزینه از راه های -4

                                                                                                   5/0         نیست؟

          ها پدیده های تفاوت:  ج          ها پدیده های شباهت بیان:  ب          الف : مقایسه ی پدیده ها

د: کوچکی و بزرگی پدیده ها       

 می آن گذاری تاثیر بر مناسب............. و............... با انشا خوانش  -   5

                                                                                                     5/0      .افزاید

را زیباتر و تاثیرگذارتر بگوییم از .....................بهره می هرگاه بخواهیم مقصود و منظور خود  -6

  5/0     گیریم.



ر به شیوه ی جان بخشی کامل سط دو تا حداقل را زیر داستانی طرح – 10

                                                                                            9        کنید..

 و رسید جغد  کبوتری که از آن اطراف رد می شد به

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

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

جغد پر و بالی زد و با تکبر جواب داد : 

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

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

  

1     .بنویسید «.  نیست خدا به راهی که نیست دلی هیچ از » المثل ضرب از را خود برداشت – 11  

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

………………………….. 

 

 

1     .دهید ادامه سطر دو تا را زیر ناتمام عبارت – 19  

نمی دانم 

.....................................چرا..................................................................................................................

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

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

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

عالیم نگارشی و خط زیبا انشایی  نظم رعایت با و  کرده انتخاب را زیر موضوعات از یکی – 13.

                                                                10    بنویسید.



 را کوچکتان قلب شما – 3    ...زیرا شوم می موفق من – 9  .  تشنه درخت و جویبار گوی و گقت – 1

 خانواده و من سفرنامه – 5    ارم...د تصمیم که ام ایرانی نوجوان یک من  - 4 ؟ دهید می کسی چه به

    ... شهر به  ام

 

 

      

  تهیه وتنظیم از آرتین الهامی راد                                           

 


