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 نام ونام خانوادگی:

کالس: 

  آموزشگاه:

  طراح سوال:

 آزمون: نوع

 زمان آزمون:
 

 

خان هفتمخان ششمخان پنجمخان چهارمخان سومخان دومخان اول

اوالدجاودانبیابان سختدیوشیر قویدیو سپیداژدها

های مناسب را به هم وصل کنیدعبارت.

. روبه رو شد، جادوگر نخست با  . و نیرنگ نزد رستم میدر خان چهارم، رستم با ....... آید. پس از کمی قصد .......

. او، از خدایان یاری میگفت و گو، رستم به حیله گری او پی می . او را از پا در میبرد و برای ...... آورد.خواهد و ........

 

متن زیر را کامل کنید« فریب، چیرگی، جادوگری، سرانجام»های با کلمه.

 
 

از پای درآوردن

تیمار کردن

به فرجام بردن

به تنگ آمدن

پرخاش کردن

از هفت خان گذشتن

از پس کار دشوار برآمدن

تندی کردن

از دست دادن طاقت و تحمل

به پایان رساندن

کشتن

مراقبت کردن

هر یک از عبارات سمت راست را به معنایش در سمت چپ وصل کنید.

 نبــــدد مـــرا دســـت، چــــرخ بلند!  که گفـــت بـــرو دست رستم ببند؟ 

 

 ی هر مرغ زارباز به گـردون رسید ناله  باد بهـــاری وزیــد از طرف مرغزار 

 

 کنی؟ گوشم کر شد از بس جیغ کشیدی!بچه جان چه خبرت شده؟ چرا این قدر داد و فریاد می

 

ی چه چیزی استدر ابیات و جمله های زیر از مبالغه استفاده شده است، شما تعیین کنید که این مبالغه درباره. 
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 فـــرو ریــخت چون رود، خون از برش  ، سرشبربـــزد تـــیغ و بنــداخت از 

 چنـــیـــن گـــفت: کـــای داور دادگــر  خــــاک، سر براز آن پــس نهــاد از 

 
 

 

  را در دو بیت زیر بنویسید« بر»معنای واژه با. 

 

 بــــدو تـــاخت مــانند آذر گشسب  چــو رستم بدیدش بر انگیخت اسب

 
 گفــت: کـــای داور دادگر!چنیـــن   از آن پـــس نــهاد از بــر خاک، سر

 
 به پیــش جــهان آفرین شد نخست  ز بهر نیایــــش ســر و تــن بشست

 
 سر از تن بـــکندش بــه کردار شیر  سر و گـــوش بگرفت و یالش دلیر 

 
 

 مفهوم هر یک از ابیات زیر را بنویسید: 


