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 آمدند.ها ( مردم به آرامی به خیابان4     است.  کارسازتر ( قلم از همه3

 

 

 12سؤاالت درس 

 ها را بنویسید.آ( معنی واژه

 . خلق:4   . یزدان:3   . شید:2  . بر سانِ: 1

 . هریسه:8   . بهشت برین:7   . موبَد:6  . خوار: 5

 . فربه:12    . سرا:11  . عاجز:10   . اطبّا:9

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

 ولیکن همه موی، بودش سپید   . به چهره نکو بود برسان شید13

 پلنگ دو رنگ است یا خود پری است  ی دیو، کیست . چه گویم که این بچّه14

 جفا کرد بر کودک شیرخوار   . پدر، مهر بُبرید و بفکند خوار 15

 . مرا بکشید که از گوشت من هَریسه، نیکو آید. 16

 معالجت عاجز ماندند.. اطبّا در 17

 پ( جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید.

 . ................. اثری منظوم از فردوسی است.18

 . .................. اثری منثور از نظامی عروضی است. 19

 . فردوسی نزدیک به ................. سال برای نوشتن شعرهای شاهنامه تالش کرد. 20

 نادرست   درست      ادرست را مشّخص کنید.درست یا ن 9ت

 □   □  از کتاب چهارمقاله نقل شده است. « بوعلی و بانگ گاو». حکایت 21

  □   □     . شاهنامه سراسر نثر و شعر است. 22



 

 

          □   □    همتای زبان فارسی است. . فردوسی استاد بی23

 اهای خالی را پر کنید. ای مناسب از میان کمانک جث( با انتخاب واژه

ها در آرزوی داشتن فرزند بود. سرانجام همسرش پسری سفیدموی رستم دستان( سال -. .............. )سام نریمان24

 به دنیا آورد. 

 . کودک سفیدموی را به سوی کوهی بلند، به نام ................ )دماوند، البرز( بردند.25

 زال( نهاد. -ا ................. )دستان. پدر کودِک سفیدموی، نامش ر26

 بیفکن( -ها را به آتش ................. )بیافکن. هرگاه به یاری من نیازمند شدی، یکی از آن27

 ج( پاسخ کوتاه بدهید. 

 کیست؟« پسر»و « پدر»منظور از « پدر، مهر بُبرید و بِفکند خوار / جفا کرد بر کودک شیر خوار». در بیت 28

 یمرغ نام کودک را چه گذاشت؟. س29

 المثل زیر تناسب معنایی دارد؟با کدام ضرب« بوعلی و بانگ گاو». حکایت 30

 ب( بخور بخواب، کار من است؛ خدا نگاه دار من است.  آ( هر سخن جایی و هر نکته، مکانی دارد. 

 ایچ( امالی موریانه

 . در کلمات زیر حروف جا افتاده را بنویسید.31

...ال و  -سالمتی و صـ.....ـت -چاق و فربـ..... -ناتوان و ....ـاجـ.... -ا....ـبا و مـ....ـالجت -ریـ....ـهآش ...ـ

 .....ـیمر....

 ح( درک متن 

 های زیر را بخوانید و به سؤاالت پاسخ دهید. بیت

 به خورشید نزدیک و دور از گروه   یکی کوه بُد، نامش البرز کوه 



 

 

 که آن خانه از خلق، بیگانه بود   النه بود بدان جای، سیمرغ را 

 برآمد بر این، روزگاری دراز   نهادند بر کوه و گشتند باز 

 جفا کرد بر کودکِ شیر خوار          پدر، مِهر بُبرید و بِفکند خوار 

 های اوّل و چهارم را بنویسید. . حرف ربط در بیت32

 کدام کلمه است؟« نهاد». در بیت چهارم 33

 ها را بنویسید. های بیتفعل .34

 خ( تصویرنویسی و نگارش 

 های ظاهری او در یک بند بنویسید. و ویژگی« فردوسی». یک تصویر ذهنی از 35

 ی کوتاه زیر را گسترش دهید. . جمله36

 آید.محمدصدرا امروز می

 اید( سؤاالت چهارگزینه

 . در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟37

 ( پوذش و عذرخواهی    4 ( موبدان و دستان3 ( کودک شیرخواره2 ی سیمرغ و زال ( آشیانه1

 . معنای کدام گزینه نادرست است؟38

 ( فربه: چاق     4  ( عالج: درمان3  ( برخاست: بلند شد2  ( معالجت: درد1

 . معنای کدام گزینه درست است؟39

 خلق: خالق( 4  ( شید: ماه3   ( یزدان: ایزد2  ( مهان: کِهان1

 . فردوسی بیش از .............. سال برای سرودن ............... که به ................ بود، زحمت کشید.40

 نثر -شاهنامه -( بیست2    شعر -شاهنامه -( سی1



 

 

 شعر         -زال و سیمرغ -( چهل4  شعر و نثر -هفت خان -( سی و هفت3

 کیست؟« فرزند را دید، موش سپید / بشد از جهان، یکسره ناامید چو»در بیتِ « فرزند». منظور از 41

 ( زال4  ( سهراب3  ( دستان2  ( رستم1

  


