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 9سؤاالت درس 

 ها را بنویسید. آ( معنی واژه

 . ناگزیر:4   . سیما:3  . معاصر:2  . کشمکش:1

 . افزون:8  . گلگون:7  . خجسته:6  . مَرِساد:5

 

 و مفهوم هر قسمت را ساده و روان بنویسید. ب( معنی

 بر بامت سپیده دمید   . ایران ای سرای امید9

 جاویدان، شکوه تو باد  . ای ایران، غمت مَرِساد10

 

 پ( جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید. 

 ی ................ است. سروده« سرای امید». شعر 11

 ها مناسب دانست......... را برای بچّه. آقای فرهنگ، کتاب ........12

 

 ت( درست یا نادرست را مشّخص کنید.                                            درست                         نادرست

  □  آوران معاصر کشورمان هستند.. دالوران دوران هشت سال دفاع مقدّس، از نام13

 □ 

  □     دهند. اندکی به ما میها اطّالعات . گاهی جمله14

 □ 

  □     توانیم جمالت کوتاه را گسترش دهیم.. ما نمی15

 □ 

 

 ای مناسب از میان کمانک جاهای خالی را پر کنید. ث( با انتخاب واژه



 

 

 نما، چیده شده بودند تماشا کردیم. منظّم( و خوش –ها را که خیلی ................. )منضّم . کتاب16

 محو( تماشا و غرق این فکر بودم.  –.............. )مهو . ..17

 ی پرامید این جوان بردارم. خواست چشم از چهره. ............... )برخواستم، برخاستم( اما دلم نمی18

 سپاسگزاری( کردیم. –. بسیار ................. )سپاسگذاری 19

 

 ج( پاسخ کوتاه بدهید. 

 خانواده بنویسید.دو هم. برای هر کلمه یک یا 20

 آ( صبور:

 ب( لحظات:

 ی جدید بسازید و بنویسید. های زیر سه واژه. با واژه21

 «دوست –آوری  –دانش  –بخت  –فن  –خوش »

 چ( بعد از خوانش و حفظ شعر جاهای خالی را پر کنید. 

 استاتّحاد، اتّحاد، .................   . راهِ ما راهِ حق، راه بهروزی است 22

ی ما ................. است / که دست ها ................ است / شکوهِ شادی، ................. است / سپیده. اگرچه دل23

 .............. در ............... است. 

 

 ایح( امالی موریانه

 ی متن زیر را در جایش قرار دهید. . حروف موریانه خورده24

ها مشورت خانهخوانی را رواج داد و با ...ـاحب کتاباید مو...ـوع مناسبی پیدا کرد. و اخال.... کتاببرای مـ....ـالعه ب

 تر کرد.ی معا....ـر بیشخـ....ـانی را در دورهکرد و مـ....ـو ظاهر کتاب نشد بلکه ساعت کتاب

 خ( درک متن

 ارید. ی نگارشی مناسب بگذنشانه □. بعد از خواندن متن زیر به جای 25



 

 

تاکنون بر خودتان پیروز  اید تا حاال با خودتان در یک مسابقه شرکت کرده زندگی پر از مسابقه است 

 تر است        پیروزی بر خود یا پیروزی بر دیگران        بخشاید         کدام        لذتشده

               

 د( تصویرنویسی و نگارش

 ر را گسترش دهید. های کوتاه زی. جمله26

 خواند. آ( محمّدصدرا قرآن می

 ب( محمّدطه ورزش کرد. 

 یک بند با روش مقایسه بنویسید. « های دیروز و امروزمسافرت»ی موضوع . درباره27

 ایذ( سؤاالت چهارگزینه

 است؟ نادرست. امالی کدام گزینه با توّجه به معنی، 28

 ( آفت: بال4  ( مراقب: نگهبان3ننده              ک( ضامن: ضمانت2 ( برخواست: بلند شد1

 . در متن تلفیقی زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟29

ی معاسر مخصوصن رسانند. در دورهها را به زندگی خوب میشاءاهلل انسانای هستند که انصلح و آزادی دو واژه»

باید ما را عوض کند و زندگی منظّم ما را تر تالش کنیم ولی این تالش نچند سال اخیر ناگذیر هستیم بیش

های خدا افزون بر موفّقیّت های خجسته و نیکوشدن و سپاسگذاری از نعمتدگرگون کند. پس مهو تماشای زیبایی

 «شود.ها میما، باعث زیاد شدن نعمت

 ( شش4                          ( پنج 3( چهار                               2( سه                                 1

 گیرد؟هایی قرار می. در جای خالی ابیات زیر چه واژه30

ها ایران ای سرای امید / بربامت ............... دمید / بنگر کزین ره ................ خورشیدی ............... رسید / اگرچه دل»

 «...... است / که دست ................. در خون است.پر خون ................ / شکوه شادی ..........

 دشمن -افزون -است -خجسته -پرخون -( سپیده2غاصبان       –گلگون –است –درخشان –زیبا –( خورشید1

 دشمن -پرخون -است -نشسته -پرخون -( گلوله4دشمنان          -افزون -است -خجسته -پرساز -( سپیده3



 

 

 ی ................ است. دهسرو« سرای امید». شعر 31

 ( طاهره صفّارزاده4( نیما یوشیج             3( هوشنگ ابتهاج )سایه(               2( اخوان ثالث        1

  


