
 آزمون امالی هفتم، ترم اول                                                      باسمه تعالینام:                                                                                  

 دقیقه 02پرورش استان یزد                                        مدت آزمون: نام خانوادگی:                                               ادارۀ کل آموزش و 

 طراح: جواد وطنخواه            نام کالس:                                                         آموزش و پرورش ناحیه یک یزد                                 

 گروه ادبیات استان یزد                                                         

جواد وطنخواه  گروه ادبیات استان یزد

 دام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟در ک-1

 فتاد از پای کرد از اجز فریاد -2ز وهشت سست شد برجای، ناگاه                                       -1

 جهان جمله فروق روی حق دان -4ای هست کن اساس هستی                                              -3

 امالیی وجود دارد؟در کدام گزینه غلط -0

 زیبایی خلقت -4                  پوستین خلق -3                 ت     یّایّام تفولّ -2               ذرّه ذرّه      -1

  بیشتری وجود دارد؟ امالیی در کدام گزینه غلط  -3

 قرقۀ شکوه و اعجاز زیبایی خلقت بودم -1

 آب، این روح مزاب امید و زندگی -2

 همۀ آنچه در تهلیل های دشمنان این ملّت وجود دارد -3

 در برخی از متبوعات یا رسانه ها از انهراف نسل جوان سخن می گویند -4

 ......ه معنی صحیح است به جزبهمه گزینه ها با توجه  امالی -4

 شعور: فهم و درک -4      تبصّم: لبخند             -3صالح: درستی                      -2          هیئت: گروه   -1

 دارد؟ امالییغلط واژگان زیر از گروه چند  -5

 "الهی نامه، زنگ آفرینش، موضوع تازه، زاعر حرم، خواب غفلت، کشتذار سوخته"

 چهار -4                              سه -3                                  دو -2                       یك -1

 ......نه ها صحیح است به جزیهمه گز امالی-6

 برزن -4                         جرعت  -3                              تقصیر -2                  تصمیم -1

 ؟می گیرددر جای خالی بیت زیر کدام واژه قرار  -7

 ................. فتنه های آسمانی                   مرا آموخت ................. زندگانی

 علم -هجوم -4الم                     –حجوم  -3الم                        -هجوم -2علم             –حجوم  -1

 است؟ درست امالیی زیر چند عبارت از نظر در گروه واژگان  -8

   "حدیث زندگی، توش هنر، تعمّل و فکر، قسمت اعضم، سرف وقت، زیستن و زندگی"

 چهار -4                    یك         -3                 دو                   -2                ه        س -1

 .....همه گزینه ها با توجه به معنی درست است به جز امالی  -9

 حیاط: زندگی -4                 گیتی: جهان  -3    اعجاب: شگفتی               -2 تجاز: ستم و زورگویی  -1

 .......همه گزینه ها صحیح است به جز امالی  -12

 گلدسته -4پیغمبر                          -3        توفیق                       -2ضلمت                     -1



 آزمون امالی هفتم، ترم اول                                                      باسمه تعالینام:                                                                                  

 دقیقه 02پرورش استان یزد                                        مدت آزمون: نام خانوادگی:                                               ادارۀ کل آموزش و 

 طراح: جواد وطنخواه            نام کالس:                                                         آموزش و پرورش ناحیه یک یزد                                 

 گروه ادبیات استان یزد                                                         

جواد وطنخواه  گروه ادبیات استان یزد

 همۀ گزینه ها با توجه به معنی درست است به جز......... امالی -11

 اَصنا: میانه ها -4متعبّد: عبادت کننده                  -3غوغا: آشوب                     -2کام: آرزو                   -1

 .....ها درست است به جز امالی همه ی گزینه-10

 شاخسار -4تردید                                    -3اظطراب                          -2سنگ مزار                 -1

             گیرد؟ در جای خالی کدام واژه قرار می-13

 زیست کرده و آزاد می روند این ............، ............... کسانی که همچو سرو            آزاد

 زندگی، حالل -4زنده گی، هالل                         -3زنده گی، حالل                 -2زندگی، هالل             -1

 ؟در متن زیر چند واژه از نظر امالیی غلط است-14

حوسلگی و دلخوری های بیهوده، زشت و تاریك نکنیم. می نوجوانی دوره ای شبیه به رؤیا و زیبا است. زیبایی و قشنگی آن را با کم  "

 " توانیم از لحظه های زندگی لذت ببریم و جویبار با سفا و ذالل و گوارای زندگی را گل آلود نسازیم.

 چهار -4دو                                        -3سه                                 -2یك                         -1

 دیده می شود؟ یدر بیت داده شده چند غلط امالی-15

 بی ادب تنها نه خود را داشت بد              بلکه آتش در همه عافاق زد

 چهار  -4                                      سه -3                                 دو -2                        یك -1

 غلط امالیی ندارد؟کدام مصراع -16

 مثل یك شاخۀ گل، جوانه بزن -2هم تو، به انایت الهی                                           -1

 زنگ تفریح را که ذنجره زد -4شبنم از روی برگ گل برخواست                            -3

 کدام واژه درست نوشته شده است؟-17

 عضمت -4زمزمه                                  -3محارت                              -2حصرت                    -1

 ؟در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد-18

 پاهای برهنه -4جاذبۀ خالق                           -3آشنای دیرینه                      -2سبزه های معسوم       -1

 ؟نداردمالیی کدام گزینه غلط ا-11

 منتضران -4االهی                                   -3طایفه                                -2حف                   مس -1

 ؟در کدام گزینه غلط امالیی به چشم می خورد-02

 توفیق ادباز خدا جوییم  -2کوته ز درت، درازدستی                                       -1

 حق اندر وی ز پیدایی است پنهان -4ما چو مرغان حریثی بی نوا                                   -3


