
 

 

79آذر -چهار درس اول – هفتمپایه  –ادبیات فارسی  –آزمون تبار   

به ترتیب چیست؟« توفیق، صالح، فضل، جالل»( معنای درست واژه های 1  

شکوه -کرم -اسلحه -الف( موفق  

عظمت -بخشش -درستی -ب( سازگاری  

بزرگی -بخشندگی -خیر -ج( موافقت  

عظمت -بخشنده -راستی -د( سازگاری  

گزینه به درستی بیان شده است؟ه ها در کدام ژ( ارتباط وا2  

هم آوا( -جمع -خان)خوان(     )هم خانواده -انوار)نور( -الف( تحسین)احسان(  

مترادف( -هم خانواده -گیتی)جهان(     )هم آوا -معظم)نظم( -ب( حیات)حیاط(  

جمع( -متضاد -کار)کارگاه(     )هم خانواده -عظمت)کوچکی( -ج( دیدار)بینایی(  

جمع( -مترادف -علما)عالم(     )مترادف -نیکی)خوبی( -ستگی(د( استقالل)واب  

 3( امالی کدام واژه با توجه به معنای آن نادرست است؟

ج( غوغا)آشوب(     د( مونس)همدم(ب( سالح)درستی(      الف( تبسم)لبخند(      

( در کدام گزینه نهاد حذف شده است؟4  

می گویند.الف( گاهی رسانه ها از انحراف نسل جوان سخن   

با حرف ساخته نمی شود. دهب( آین  

 ج( قدر جوانی تان را بدانید.

ها اوست. د( آفریدگار همه شکوفه  

است؟ گزینه آمده کدامدر(لحن و شیوه بیان جمله های بیت زیر به ترتیب 5  

 با خودش زیر لب چنین می گفت          آرزو هایتان چه رنگین است

خبری -خبری     د(پرسشی -مریخبری     ج(ا -ب( خبریعاطفی      -الف( خبری  

 6( داده های کدام گزینه نادرست است؟

یکی از آثار اوست.« مناجات نامه»داهلل انصاری، مسجع است. بالف( نثر خواجه ع  

از آثار اوست.« رگبار کلمات»و « آینه های ناگهان»ب( دکتر شریعتی نویسنده معاصر است و   

است.« مثنوی معنوی»قمری است. معروف ترین اثر وی مولوی از شاعران بزرگ قرن هفتم هجری  ج(  

یکی از آثار طاهره ایبد است.« به هوای گل سرخ»د(   

 



 

 

( آرایه های ادبی کدام گزینه درست می باشد؟7  

مبالغه( -)تضاد«     از ظلمت خود رهاییم ده     با نور خود آشناییم ده»الف(   

جان بخشی به اشیاء( -)کنایه«     کالس غوغا شد زنگ تفریح را که زنجره زد     باز هم در»ب(   

کنایه( -)تشبیه«     صد هزاران دام و دانه است ای خدا     ما چو مرغان حریصی بی نوا»ج(   

مراعات نظیر( -)تشخیص«     بر درختی شکوفه ای خندید     در کتابی بهار معنا شد»د(   

شی(، آرایه تشبیه هم به کار رفته است؟( در کدام گزینه عالوه بر آرایه تشخیص )جان بخ8  

 الف( به احساسات خاموش اما سرشار از پاکی سبزه های معصوم پاسخ گفتم.

 ب( کودکان پرنشاط گل بوته ها در گوش نسیم آمین می گفتند.

ب با گام های استوار می رفت تا خود را به دهان خشک زمین برساند.ج( آ  

و ادب می آموخت. ید( نسیم به نهال های جوان حق شناس  

 9( بیت »جهان جمله فروغ نور حق دان     حق اندر وی ز پیدایی است پنهان« باکدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟

به صحرا بنگرم صحرا تو بینم                        یا بنگرم دریا تو بینم       رالف( به د  

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار            ب( برگ درختان سبز در نظر هوشیار          

در تجلی است یا اولی االبصار                            ج( یار بی پرده از در و دیوار       

 د(هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند          بلبل و قمری چه خواند یاد خداوندگار

 11( کدام گزینه درباره بیت زیر نادرست است؟

«گلشن رسیدمنتظران بهار، فصل شکفتن رسید          مژده به گل ها برید یار به »  

 الف( بیت دارای چهار جمله است.

ردیف هستند.« رسید»و « رسید»ب(   

نهاد است.«مژده»ج(   

متمم است.« گلشن»د(   

 


