
https://www.heyvagroup.com/subnews/52/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.html
https://www.heyvagroup.com/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C


 

 

 14سؤاالت درس 

 ها را بنویسید.آ( معنی واژه

 . تدبیر:4   . افزون:3   . نکوهیده:2  . متانت:1

 ب( معنی و مفهوم عبارت را ساده و روان بنویسید.

 اند، شجاع است.رهدهد و سپاه خود را از خطر مینشینی می. سردار لشکری که با تدبیر و مهارت، فرمان عقب5

 پ( جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید.

 ی استاد .............. است.. درس شجاعت نوشته6

 جویی کند.. ............... کسی است که از خطر و عاقبت کارهای بد بترسد ولی برای رویارویی با خطر چاره7

 و ................. است. های نادرست در ................. ی اصلی ترس. ریشه8

 نادرست  درست     ت( درست یا نادرست را مشّخص کنید. 

 □  □ گویند. می« گسترش واژه»ی دیگر را ای به واژه. افزودن واژه9

 □  □  هاست.. شجاعت ترسیدن نیست بلکه دور شدن از سختی10

 □  □   . کسی که از عاقبت کارها نترسد، شجاع است. 11

 ای از میان کمانک، جاهای خالی را پر کنید.تخاب واژهبا ان ث(

 های دروغین است.دروغ( خنده بر ترس -شجاعت -. گام اوّل به سمت ............... )ترس12

 نکوحیده( است که از ترس حوادث، حرکت نکنیم.  -گاه ................ )نکوهیده. ترس آن13

 گیری( و تفّکر خوب است. تسمیم -گیری. قدرت ............... )تصمیم14

 ج( پاسخ کوتاه بدهید. 

 . برای هر واژه یک مخالف بنویسید. 15

 ≠پ( بردن    ≠ب( افزودن     ≠آ( جدید 

 ≠ج( امن    ≠ث( شجاع    ≠ ت( نبرد



 

 

 خانواده بنویسید. . برای هر واژه یک هم16

 پ( شجاع:   ب( شریف:   آ( عبارت: 

 ج( عاقبت:   ث( قدرت:   ت( مناسب:

 . گام اوّل شجاعت چیست؟17

 . چه چیزی ناپسند و نکوهیده است؟18

 ایچ( امالی موریانه

 . در هر جمله موریانه یک کلمه را خورده است، آن را به کمک متن درس بنویسید. 19

 های بد بترسد.آ( شجاع کسی است که از ............. و عاقبت

 دلیل بترسد.است این است که انسان بیب( آنچه ناپسند و ............... 

 کند. پ( تلخی داروها سالمت انسان را ................ می

 ت( امروزه عالوه بر نترسیدن و ............... بدنی به ................. هم احتیاج داریم.

 ح( درک متن

  های نگارشی مناسب بنویسید.نشانه □. متن زیر را بخوانید و به جای 20

ی زیاد را از آن دو راهزن       جویا شد      یکی از ها       علّت شکست آن عدّهحاکم پس از شنیدن سخنان آن»

 ها دو نفر بودند همراه       ما صد نفر بودیم تنها                   کاروانیان توضیح داد              جناب حاکم آن

 خ( تصویرنویسی و نگارش

 ی کتاب فارسی بنویسید. یک گزارش کوتاه درباره. 21

 های زیر را گسترش دهید. . هریک از واژه22

 آ( کتاب

 ب( ورزش



 

 

 پ( تمام 

 ت( دنیا

 اید( سؤاالت چهارگزینه

 کند؟تر گسترش پیدا می. کدام گزینه نسبت به بقیّه، کم23

 ( موضوع4   ( پدر3   ( ایران2  ( گرفته است1

 ینه نادرست است؟. معنی کدام گز24

 ( جهل: نادان2    ( افزون: زیاد1

 ( متانت: سنجیده رفتار کردن4   ( نکوهیده: ناپسند3

 ؟نیستخانواده هم« تضمین». کدام گزینه با 25

 ( ضایع4   ( ضامن3   ( ضمین2  ( ضمانت1

 . ............... ناپسند است. 26

 ( تلخی داروها4  ه ( شجاعت آگاهان3  دلیل ترسیدن( بی2  ( جنگیدن1

 گیرد؟ هایی قرار میچه نشانه □. جای 27

 □یکی از دالیل قدرت زیاد حریف بود  □گونه گفت علت بازی نکردن را این □او بعد از حرف زدن با پدرش »

 □دیگر دلیل من توجّه و احترام به مادرم است 
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