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 13سؤاالت درس 

 ها را بنویسید. آ( معنی واژه

 . عود:4   . فوّاره: 3    . جامه:2    . پیغام:1

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

 رسد آخر سوار سبزپوشمی   خوب  . بال در بال پرستوهای5

 زندابر با رنگین کمان پل می   . پیش پای او به رسم پیشواز 6

 های گنجشکباز هم فّواره   شود ها پر می. در فضای باغ7

 پ( جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید. 

 ی ............. است. سروده« بال در بال پرستوها». شعر 8

 نویسد. .......... یعنی کسی که رمان می. .......9

 نادرست  درست     ت( درست یا نادرست را مشّخص کنید. 

 □   □  اثر محمّد میرکیانی است. « باریدروزی که باران می. »10

 □  □   برد. ها بسیار لذّت می. امید از تمیز کردن قاب11

 □  □           ویسد. ننویس یعنی کسی که متن نمایشنامه را می. برنامه12

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

 کردند.ها را تماشا میایستادند و آناختیار میرهگزران( بی -. .............. )رهگذران13

 دانم. های( کوچک را میقاب -های. من قیمت ............. )غاب14

 غرغ( تفکّر در آن نوشته شدند. -قرغ -ق. مشغول تماشا و ............. )غر15

 ج( پاسخ کوتاه بدهید. 

 نویس کیست؟ . نمایشنامه16

 . دکّان پدربزرگ امید چه چیزی کم داشت؟17



 

 

 چیست؟« سوار سبزپوش». در بیت زیر منظور از 18

 رسد آخر سوار سبزپوشمی  بال در بال پرستوهای خوب 

 چیست؟ « های گنجشکفّواره». منظور شاعر از 19

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

 کشندباز ................ سر می  ها آید، ............ از خانه. تا می20

 بوی ........... و .............. و بوی عود  پیچد میانِ .............. . باز می21

 .................................باز هم ......  شود ها پر می. در فضای باغ22

 ایح( امالی موریانه

 ها را از دروس بیابید و در جای خالی بنویسید. ها را خورده است؛ لطفاً آن واژههای ما این بار واژهی قّصه. موریانه23

 فصلی از ............... و گل و شعر و سرود  رسد فصل بهاری جاودان می -

برد و با خود هایی که در آن تصویری از باغ و بوستان و دشت و کوهستان بود، لذّت میز تمیزکردن قاب............. ا -

 تر و زیباتر از .............. پدربزرگ نیست. کرد هیچ جا دیدنیفکر می

 خواهم ............. از من به پدربزرگت برسانی.می -

 خ( تصویرنویسی و نگارش

 ا ادامه دهید و کامل کنید. . متن ناتمام زیر ر24

 .«با خود گفتم، من هم خدایی دارم ..... »

 بینید در یک یا دو بند بنویسید.. یک عکس از طبیعت را در نظر مجسّم کنید هرچه می25

 اید( سؤاالت چهارگزینه

 یست؟چ سوار سبزپوشمنظور از « رسد آِخر، سوار سبزپوشبال در بال پرستوهای خوب / می». در بیت 26

 های کوچ( نشانه4 ( سپاه سبزپوش3  ( فصل بهار2  ( سربازی با لباس سبز1

 های خوبی نوشت. . ................. داستان نویس معروف معاصر، داستان27



 

 

 ( سعدی4  ( جالل آل احمد3 ( پروین اعتصامی2  ( نظامی1

 ؟ ندارد . در کدام گزینه غلط امالیی وجود28

 ( پیقام خداحافظی مرا غرق تفکّر کرده بود. 2نگاه رهگذران را مشغول خود کرده بود.  ( دکّان غاب فروشی 1

( اطبّا در معالجت موبدان بهشت برین را پیشنهاد 4دست سیمرق سپرد. ( سام نریمان عالج موهای فرزندش را به3

 دادند.

 ی ................. است. سروده« بال در بال پرستوها». شعر 29

 ( سعید بیابانکی4  ( بیوک ملکی3   پور( قیصر امین2 ن اعتصامی( پروی1

 نهاد کدام است؟« زندپیش پای او به رسم پیشواز / ابر با رنگین کمان، پل می». در بیت 30

 ( رنگین کمان4   ( رسم3    ( او2   ( ابر1

 است؟  متفاوت ها با بقیّه. کدام یک از ترکیب31

 ( نوشتنی4  نویس( نمایشنامه3   یسنو( خوش2  نویس( داستان1

  


