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 8سؤاالت درس 

 ها را بنویسید. آ( معنی واژه

 . سهمگین: 4   . تاخت و تاز: 3  . سلسله:2  . بوم و بر: 1

 . زرّین: 8    . یال:7  بایست:. می6  ردن:. آهنگ ک5

 . یورش:12   . گلگون:11  . خواری:10  . چیرگی:9

 . هان: 16   . ماکیان:15  . اعالء:14  . ذوق: 13

 

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

 بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   . چو ایران نباشد، تن من مباد17

 همه شکوه و جالل ناگاه تاخت و تازی سهمگین از سوی باختر، آغاز گشت. یان این. در م18

 . من آریو برزن / فرزند ایرانم / در آخرین سنگر / اینک تنم، جانم19

 ی ماکیان بُرده دستکه در النه  . هنوزم ز خردی به خاطر َدرَست 20

 رگ، آن دم، جهیدکه اشکم چو خون از   . به منقارم آن سان به سختی گزید21

 وطن داری آموز از ماکیان  ام زد که هان. پدر خنده بر گریه22

 

 پ( جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید. 

 ی ................ است. سروده« من آریو برزن / فرزند ایرانم  / در آخرین سنگر / اینک تنم، جانم». شعر 23

 ی ..................... است. نوشته« آوازی برای وطن». متن درس 24

 ی ................. است. سروده« دوستیوطن». شعر 25

 ها را دوست دارد. گویند که انسان. .................. به کسی می26

 



 

 

 رستت( درست یا نادرست را مشخّص کنید.                                                      درست             ناد

 □کرد.                               نشینیی اسکندر، او و سپاهیانش را وادار به عقب. آریو برزن، در اولین حمله27

 □ 

         □           ی سعدی است. سروده« بوم و بر، زنده یک تن مباد نباشد، تن من مباد / بدینچو ایران ». بیت 28

  □ 

 □                                     را در ایران بنیان نهاد.  ی هخامنشی. کوروش سلسله29

 □ 

 □                        کرد. رسید آن را با خاک یکسان می. اسکندر در حمله به ایران، به هر شهری که می30

  □ 

 

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

 ی .................. )هخامنشی، اشکانی( را در ایران بنیان نهاده بود. کوروش سلسله. دویست سال بود که 31

مقدونیه( با لشکری انبوه به سوی  –ایران  –طلب بود از سرزمین ................ )یونان . اسکندر که مردی شهرت32

 کشورمان هجوم آورد. 

 ین خود را نتابانده بود. فروغ( زرّ  –. آفتاب هنوز ............... )فروق 33

 . دلیران ایران، راه دوم را ................... )برگذیدند، برگزیدند( 34

 

 ج( پاسخ کوتاه بدهید. 

 . تاخت وتاز سهمگینی که از سوی باختر آغاز گشت، چه بود؟ 35

 . وقتی سپاهیان اسکندر وارد گذرگاه شدند، آریو برزن چه فرمانی به سربازانش داد؟ 36

 ی سپاه اسکندر دیدند، چه کردند؟ . دلیران سپاه ایران، وقتی خود را در محاصره37

 دوست یعنی چه؟. میهن38

 . عناصر داستان را کامل کنید. 39



 

 

 پیام   ......................مکان    ...................ها شخصیّت

 ایچ( امالی موریانه

 اند، دوباره بنویسید. ها خوردهیانههایی را که مور. در متن زیر حرف40

اش مرکز فرمانروایی ایران بود. ناگاه تاخت و تاز سـ....ـمگین از سوی کنندهتخت جمشید باعـ....ـمت و شکوه خیره

 ها بگـ....رد.بایست از گـ....رگاهی تنگ در میان کوهباخـ...ـر، آغاز گشت. برای ورود به پارس می

یر....ـی دشمن را بر خانمان دید و خـ....اری و خفّت را به جان خرید. یا جنگید و خاکِ وطن آیا باید تسلیم شد و چ

 را از خون خود گلگون کرد؟

 ی ماکیان برده دستکه در النه  هنوزم ز خـ....دی به خا....ر درست 

 که اشکم چو خون از رگ آن دم جـ...ـید  به منـ...ـارم آن سان به سختی گزید

 و ....ــن داری آموز از ماکیان   ام زد که ....ـان!ر گریهپدر خنده ب

 

 ح( درک متن

 ها را براساس مفهوم مرتّب کنید. های زیر را با دقّت بخوانید و آن. جمله41

 ی خوب دارد. . کارهای خوبمان نتیجه2   شنوی. و سالم می1

 ای.ه کوه رفته. حتماً تا به حال، ب4  گرداند. . باز همان را به تو برمی3

  اید. . و اگر کار بدی انجام دهید، به خودتان بدی کرده5

 گردد.. اگر آنجا به کوه سالم کنی، صدای سالمت به خودت برمی6

 ی بد.. و کارهای بدمان نتیجه8  . دنیا هم مثل کوه است. 7

 . اگر هم به کوه حرف تند و تلخی بزنی.9

 

 خ( تصویرنویسی و نگارش

 ریک از موارد زیر یک جمله بنویسید. . برای ه42



 

 

 ت( سرداران شجاع:   دوست: ( کتابپ  ب( زردوست:  آ( خاک وطن:

 را به صورت یک داستان کوتاه بازنویسی کنید.  68ی . تصویر صفحه43

 

 اید( سؤاالت چهارگزینه

 های زیر یک جمله است؟یک از گزینه. کدام44

 ( بیا2   زیبای ما( فروغ زّرین آفتاب تابستانی شهر 1

ی گذار سلسله( سپاه بزرگ کوروش، بنیان4  ی دوستان خوب دوران کودکی من ( نام نیکوی همه3

 هخامنشی

 تناسب دارد؟« قطره جمع گردد وانگهی دریا شودقطره»المثل . کدام عبارت با ضرب45

 اشت. ای از ثروت خواهی دتومان جمع کنی پس از مدّتی گنجینه 10( اگر روزی 1

 شود. ات کم می( اگر روزی یک کتاب هدیه بدهی، یک کتاب از کتابخانه2

 شوی. ( اگر خسیس باشی باالخره ثروتمند می3

 توان به ثروت زیادی دست یافت. ( از راه کسب دانش می4

 گویند؟ اش را دوست دارد چه می. به کسی که خانواده46

 وار( عیال4   ستدو( خانواده3  ( مادردوست2  ( پدردوست1

 دارد؟ غلط امالیی. کدام گزینه 47

 گی( چیره4    ( ایثار3   ( قلّه2   ( غلّه 1

 است؟ نادرست . کدام گزینه48

 ی هخامنشی را در ایران تأسیس کرد. ( کوروش سلسله1

 نویس است. ( اسداهلل شعبانی نقّاش، شاعر و خوش2

 ذوق معاصر، است. ی خوشریزی، نویسندهی محمّد دهنوشته« آوازی برای وطن»( درس 3



 

 

 ی علی اکبر دهخدا است. سروده« دوستیوطن»( شعر 4

 به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟« خُرد –یال  –باختر »های . معنی واژه49

 کوچک –موهای گردن شیر و اسب  –( مغرب 2    ناچیز –موی گردن  –( مشرق 1

 کارکم –موی سر  –( مشرق 4   ارزش کم و بی –موی سر  –( مغرب 3

 ؟نیست . کدام گزینه جزء عناصر داستان50

 ( پیام4   ( مکان3   ( شخصیّت2  ( فهرست 1

 

  


