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 ادبیات 

 
 اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی 

 مرکز آموزش استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان   
 مشهد مقدس 6اداره آموزش و پرورش ناحیه 
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 2فرزانگان  

 طراح:روحداد

:   تاریخ امتحان رشته تحصیلی:   هفتم: تحصیلی پایه دوم  :  امتحانی نوبت
27/2/1400 

 9ساعت شروع : 

  60مدت امتحان:    تعدادصفحات :  تعداد سواالت: شماره صندلی :   نام ونام خانوادگی : 
 دقیقه  



   

 
 باسمه تعالی

ردی
 ف 

 م بار 

 ه از اجزای بیشتری تشکیل شده است؟ ژوا  کدام   11
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 زمان فعل در کدام گزینه متفاوت است ؟  12
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 ه تناسب معنایی ندارد؟ بیت با بقی کدام  13
 (نار خندان باغ را خندان کند  / صحبت مردانت از مردان کند 1
 ی / چون به صاحبدل رسی گوهر شویومرمر شو (گر تو سنگ صخره 2
 گ اصحاب کهف روزی چند  / پی نیکان گرفت و مردم شد (س3
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 چند تا است؟ فی واضافی در عبارت زیر تعداد ترکیب های وص 15
وردو  می آی با چشم نارنجی رنگش چشمک می زد. باد با خود رایحه ی گل های درخت بلوط را  "آدم آهن 

 صدای شکسته وآهسته ای می آمد." 
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 وصفی دو   –(چهار اضافی 4       وصفی                              دو  –(پنج اضافی 3
 
 

 

  

 سواالت تشریحی

 

 نمره( 3) عنی بیت های زیر را به صورت روان بنویسید م 16
 سرو نباشد به اعتدال محمد  /  اه فرو ماند از جمال محمدم- 
 تو را توش هنر می باید اندوخت /حدیث زندگی می باید آموخت - 
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 ( 5/1)  معنی واژه هایی که زیر آن خط کشیده شده بنویسید 17
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 نمره( 1)پیام و مفهوم ابیات زیر را در چند جمله ی کوتاه بنویسید 18 
 و یاد مکن / فردا که نیامده ست فریاد مکنچ از ا گذشت هیاز دی که -
 ش باش و عمر بر باد مکن بر نامده و گذشته بنیاد مکن    / حالی خو-

 

 

   : درس  سواالت امتحان

  ادبیات
 زش وپرورش خراسان رضوی اداره کل آمو

 ش پژوهان جوان   شان ودانمرکز آموزش استعدادهای درخ
   مشهد مقدس6اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 2فرزانگان:  نام آموزشگاه
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   جمع بارم
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زرسیدگی به یی پس انمره نها نام و نام خانوادگی دبیر  تصحیح و نمره گذاری 
 اعتراضات

نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر 

  با حروف  با عدد   حروف با  با عدد 
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 مضاء : ا  


