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 11سؤاالت درس 

 ها را بنویسید. آ( معنی واژه

 . تشت:4   . زیرکانه:3   . برخاست:2    . قتل عام:1

 . پرفروغ:8                    . همّت:7   . چیرگی:6   . رصد خانه:5

 یسید.ب( معنی و مفهوم هر قسمت را ساده و روان بنو

 . بار دیگر، نگرانی و اندوه، قلب مردم را در هم فشرد. 9

 ی ناگواری پیش آمده است. کردند حادثهگریختند و گمان میزده از خواب برخاستند، همه می. مردم، وحشت10

 پ( جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید. 

 زیست.گ ایرانی در قرن هفتم میشناس بزردان، نویسنده و ستاره. .............. ریاضی11

 ای ساخت. الملک در شهر ................. رصدخانه. خواجه نظام12

 . سعدی هم در ............... تحصیل کرده است. 13

 الملک در ................. شهر مهمّ آن روز مدارس نظامیّه را تأسیس کرد.. خواجه نظام14

 نید.                                                             درست          نادرستت( درست یا نادرست را مشّخص ک

                 □                                                        . سعدی در یکی از مدارس دارالفنون تحصیل کرده است. 15

□ 

                 □                                معنی داشته باشیم. ی همژه. گاهی برای بیان یک مفهوم ممکن است چند وا16

□ 

                 □                                                                . هالکوخان به علم خواجه نصیرالدّین نیازمند بود.17

□ 

را « نظامیّه»روزی واجه نصیرالدّین توسی مدارس شبانهالملک توسی، دویست سال پیش از خ. خواجه نظام18

 □                     □    تأسیس کرد.

 ای از میان کمانک جاهای خالی را پر کنید. با انتخاب واژهث( 



 

 

 رد. سوز مغوالن به ایران گذشته بود که هالکو به ایران حمله کی خانمان. ................. )چهل،چهار( سال از حمله19

 برخاست(  -. در این هنگام، آشوب دیگری ................ )برخواست20

 ها راه پیدا کند.خواجه( با همین نقشه، تصمیم گرفت به درون حکومت مغول -. .............. )خاجه21

 محیب( فروافتاد.  -. تشت با صدای .............. )مهیب22

 ج( پاسخ کوتاه بدهید. 

 خانواده بنویسید. ه دو هم. برای هر کلم23

 ت( کریم:  پ( علّامه:   ب( معالجت:   آ( محفوظ: 

 های زیر را بنویسید. . متضادّ واژه24

 ت( عالِم  پ( امین   ب( دوربین  آ( ایستادگان

 ایچ( امالی موریانه

ها را اند؛ آنک حرف را خوردهاند از هر کلمه فقط یاند و پنهان کردهها برخی از حروف کلمات را برداشته. موریانه25

 مشخّص کنید. 

 -تشـ.... -مـ....یب -برخـ.....ستند -جـ....ب دانشمندان -چیر....ـی -مشـ....ـول -نـ....ـخه برداری -....ـمّت

 لـ....ـف پروردگار -اوج عـ.....مت -پرفرو..... -تحقیـ.... -تـ....سیس

 ح( درک متن 

 ص کنید. . در متن زیر، حروف ربط را مشخ26ّ

شود اگر خود را باور به خود بگویید عالی هستید تا عالی شوید و به خاطر داشته باشید که هرچه بگویید همان می»

 «شوید تا رنج نکشید، گنج پیدا نخواهید کرد.کنید و تالش کنید پیروز و موفّق می

 خ( تصویرنویسی و نگارش

 ی زیر را خالصه کنید. . جمله27

ی شخصی خود و به کمک پدر و مادرشان و با راهنمایی دبیر انشایشان امروز از آموزان با سلیقهنشهر کدام از دا

 ی بسیار زیادی نوشتند. ساعت چهار تا شش خاطرات سفر خود را به مشهد مقدس با عالقه



 

 

 یک بند بنویسید. « آدم آهنی»ی . به کمک تخیّل و تصوّر ذهنی خود درباره28

 ایینهد( سؤاالت چهارگز

 ؟ نیست. امالی کدام گزینه با توّجه به معنا درست 29

 ( عظمت: بزرگی2      ( اوج: بلندی1

 گذاری( تأسیس: بنا کردن، پایه4     ( پرفروق: درخشان3

 ندارد؟. در کدام گزینه غلط امالیی وجود 30

 وانایی علمی کارهای بزرگی کردند.الملک و خواجه نصیر توسی از دانشمندان بزرگی بودند که با تنظام ( خواجه1

 رساندند.کردند و ایران را به اوج عظمت میگان تحقیق میی ستاره( در رصدخانه، درباره2

 گی مغول، تربیت دانشمندان و نگهداری آثار علمی بود.ی هالکو و چیرهترین خدمت او در دوره( بزرگ3

 ی ناگواری پیش آمده است.کردند حادثهگمان می زده از خواب برخواستند و گریختند و( مردم وحشت4

 است؟ نادرست. معنی کدام گزینه با توجّه به امال 31

 ( برخاست: طلب کرد4  ( اوج: فراز3   ( والیت: روستا2  ( تشت: ظرف1

در شهر  . .............. دویست سال پیش از خواجه نصیرالدّین توسی، مدارس شبانه روزی نظامّیه را تأسیس کرد و32

 ای ساخت. .......... نیز رصد خانه

 همدان -( خواجه رشیدالدّین2    ری -الملک( خواجه نظام1

 توس -الملک( خواجه نظام4     همدان -( ابوعلی سینا3

 تری دارند یا تناسب ندارند؟های کدام گزینه با یکدیگر تناسب کم. واژه33

 له، ارغوان، ارکیده( نرگس، ال2    ( ابر، باد، خورشید، ماه1

 ( ری، دبستان، پراید، زمین4   مشهد -تبریز -تهران -( ری3

 ی مشخّص شده، مناسب نیست؟. در کدام گزینه واژه34

  داغون کرد.( نگرانی و اندوه، قلب مردم را 2 مغول به ایران گذشته بود. سوزخانمانی ( چهل سال از حمله1


