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 16سؤاالت درس 

 بنویسید. ها راآ( معنی واژه

 . گران:4   . اندوخت:3   . سیما:2   . نذر:1

 . سهل:7   . ابرام:6  . دراستاد:5

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

 ام.دل پرورش داده. من او را با خون8

 بردار نبود.. حسین دست9

 . ستاره با هیجان، چشم به دهان او دوخته بود.10

 ام.شتکار او به ستوه آمده. از کوشش و پ11

 که ای تو، که پیش تو جنبم ز جای؟   . نجنبیدم از سیل زورآزمای 12

 که از یأس، جز مرگ، ناید به بار   . برو کارگر باش و امّیدوار 13

 پ( جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید.

 ی ..................... است.نوشته« مرد هزارساله». کتاب 14

 ها و رسیدن به دانایی است. .................. گام بسیار مهمّی برای آشنایی با پدیده .15

 نادرست  درست     ت( درست یا نادرست را مشّخص کنید. 

 □  □  ی محمّد تقی بهار است. سروده« چشمه و سنگ». شعر 16

 □  □   . ستاره و عبداهلل، مادر و پدر بوعلی سینا بودند. 17

 ای مناسب از میان کمانک، جاهای خالی را پر کنید. نتخاب واژهث( با ا

 ایم، قربانی کنیم. نزر( کرده -نذر -. باید گوسفندی را که .............. )نظر18

 . درس و مشق حسین را به خود من و آموزگارش ................. )واگزار، واگذار( کن.19

 برخاست( و نگاهی به بیرون افکند. -ست. عبداهلل .................. )برخوا20



 

 

 اش نگریست.حیرت زده( به چهره -. طبیب ................. )هیرت زده21

 ج( پاسخ کوتاه بدهید.

 چند فعل و جمله دارد؟« جدا شد یکی چشمه از کوهسار / به ره گشت، ناگه به سنگی دچار». بیت 22

 . در کدام بیت فعل امر وجود دارد؟23

 شود سهل، پیش تو دشوارها   یداری است در کارهاآ( گرت پا

 که از یأس، جز مرگ، ناید به بار   ب( برو کارگر باش و امّیدوار

 . در بیت زیر قافیه را مشّخص کنید.24

 زدش سیلی و گفت: دور ای پسر   دل سخت سرسنگ تیرهگران

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

 بخت!کرم کرده ............. نیک  : چنین گفت با سنگ سخت . به نرمی25

 به ................ دراستاد و .................. کرد  . نشد چشمه از پاسخ سنگ، سرد26

ای که برای ما فرستاده بود، ها شد و برخی از حروف نامه. ابوعلی سینا پزشک نامی ایران نیز گرفتار موریانه27

ی ر....ـمت بزرگ الهی برای بـ....ـبودی های ایران عزیز، سالم، به شکرانهها را بنویسید. بچّهد، آنانخورده شده

خواهم آن را ادا کنم و مقداری از مادرم گوسفندی را نـ.....ر کرده بودم. اینک که ....ـیمای مادرم بهتر شده می

ها را دادم. در این کار نیز ....ـجربه ت. برخـ..... ستم و نذریها را به فقرا واگـ....ار کنم. این فر....ـت خوبی اسگوشت

 اندوختم. 

 ح( درک متن

 کامل کنید.« امّا»و « و»، «تا»، «که». متن زیر را با 28

خواهد ساختن خانه را رها خواست بازنشسته شود. او به کارفرمایش گفت ............. مینجّار پیری بود ............. می

خواهد کار را که دید کارگر خوبش میاش لذّت ببرد. کارفرما از ایندغدغه درکنار خانواده......... از زندگی بیکند ...

ی دیگر بسازد. نجّار پیر ترک کند، ناراحت شد. او از نجّار پیر خواست .............. به عنوان آخرین کار، تنها یک خانه

شخّص بود ................ دلش به این کار راضی نیست. او برای ساختن این خانه، از قبول کرد؛ ................. کامالً م

 حوصلگی به ساختن خانه ادامه داد. مصالح بسیار نامرغوبی استفاده کرد .............. با بی



 

 

این خانه »........ گفت: وقتی کار به پایان رسید، کارفرما برای وارسی خانه آمد. او کلید خانه را به نجّار داد ........

 «.ای است از طرف من برای تومتعلّق به توست. این هدیه

ای سازد، حتماً کارش را به گونهای برای خودش میدانست .............. خانهی تأسّف بود! اگر مینجّار یّکه خورد. مایه

 داد. دیگر انجام می

 خ( تصویرسازی و نگارش

 ها خط بکشید. را در یک بند به کار ببرید و زیر این واژه« محصول -لطف -آبگوشت -تراکتور»ی . چهار واژه29

 ی ایران انجام دهید و بنویسید. ی مقدار آب ذخیره. یک تحقیق کوتاه درباره30

 ای د( سؤاالت چهارگزینه

 است؟  نادرست. معنی چند واژه 31

)گران: سنگین و  -)کرم: بخشش( -)بستر: بالین( -انداخت()اندوخت:  -)نذر: دادن مال یا چیزی در راه رضای خدا(

 )دراستاد: پافشاری کرد( -)سهل: راحت و آسان( -بزرگ(

 ( چهار4   ( سه 3   ( دو2   ( یک 1

 نیست؟. معنی و مفهوم کنایی کدام گزینه نادرست 32

 داشت. دستش را برنمی ( دست بردار نبود 1

 ام.هبا سرعت آمد ام ( به ستوه آمده2

 به زمین گیر کرده بود.  ( زمین گیر شده بود 3

 کرد. هایش توجّه میبا دقّت به حرف . چشم به دهان او دوخته بود 4

 ی .................. است. سروده« چشمه و سنگ». شعر 33

 پور( قیصر امین4  ( محمّدتقی بهار3  ( نیما یوشیج2  ( پروین اعتصامی1

 با هم به ترتیب حالت .................. دارند. « جنگ و پیکار»و « آوازه و شهرت» ،«سهل و دشوار. »34

 تضاد -معنیهم -( مترادف2    معنیهم -مترادف -( تضاد1

 مترادف -معنیهم -( مترادف4     تضاد -مترادف -( تضاد3



 

 

 تری وجود دارد؟ بیش غلط امالیی. در کدام گزینه 35

 دمسپیده -اگزار کنو -نذر کردم -( بهبودی1

 دانش بیاندوزم -بهبودی -آورهیرت -( فرصت2

 سرمنزل -زنانقدم -سیلی -( سپاس گذاریم3

 خاطرآسوده -دراستاد و ابرام کرد -سحل و آسان -( یأس4

 چند جمله دارد؟ « دل سخت سر / زدش سیلی و گفت: دور ای پسرسنگ تیرهگران». بیت 36

 ( شش4   ( پنج3   ( چهار2   ( سه 1

 ؟نیست کدام گزینه درست« برو کارگر باش و امّیدوار / که از یأس، جز مرگ ناید به بار». با توجّه به بیت 37

 ( بار، کارگر: ردیف2    ( امّیدوار و بار: قافیه1

 ( در بیت تضاد بین امیدوار و یأس وجود دارد. 4    ( بیت چهار جمله دارد. 3

 ها و رسیدن به دانایی است. بسیار مهمّی برای آشنایی با پدیده. .................. گام 38

 ( خوب تفسیر کردن4  ( خوب دیدن3  ( خوب خواندن2  ( خوب نوشتن1

  


