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 15سؤاالت درس 

 ها را بنویسید.  آ( معنی واژه

 ( حصار:4   کمک:( کم3   ( کاجستان: 2   . تأمّل:1

 . جامه:8  : . غوطه خوردن7   . مالطفت: 6  . محنت: 5

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

 «خوب در حال من، تأمّل کن   ای آشنا، ببخش مرا ». گفت: 9

 گرفت و ملک از این حال، آزرده گشت. . چندان که مالطفت کردند، آرام نمی10

 «غایت لطف و کرم باشد.». گفت: 11

 دانست.. اوّل محنت غرقه شدن، نچشیده بود و قدر سالمت کشتی نمی12

 گان مناسب پر کنید.پ( جاهای خالی را واژ

 ی ................ است.سروده« کاجستان». شعر 13

 از باب ................. گلستان سعدی انتخاب شده است.« حکمت». حکایت 14

 اثر ................... است.« زیر آسمان بزرگ». درس 15

 نادرست  درست       ت( درست یا نادرست را مشّخص کنید. 

 □  □  است.« در سیرت پادشاهان»هشت باب دارد که باب دوم آن  «گلستان. »16

 □  □    ی مجید عمیق است.ترجمه« زیر آسمان بزرگ». درس 17

 □  □     . دو کاج فقط مدّت کوتاهی با هم دوست بودند.18

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

 دانم. )چون، برای( برادر خود می . شما را .................19

 آمد، خیس شده بود. چون( باران می -. .................... )مثل20



 

 

هایم ز خاک بیرون است / چند روزی، مرا . خوب در حال من، .................... )تحمّل، تأمّل( کن / ریشه21

 .................. )تحمّل، تأمّل( کن.

 . ج( پاسخ کوتاه بدهید

 های مشخّص شده را بنویسید. . معنی واژه22

 گل شکفتم.  چونآقای میرخان را دیدم  چون

 آیند؟ های زیر معمواًل در شعر چگونه می. واژه23

 پ( ماه:    ب( اکنون:     آ( اگر:

 ج( چون:    ث( که او:    ت( کوتاه: 

 های زیر را بنویسید. . مفرد واژه24

 ت( مردان:   ها:پ( کاجستان    ب( اتّفاقات:  آ( خطوط:

 المثل زیر تناسب معنایی دارد؟با کدام ضرب« حکمت». حکایت 25

 دهد بر باد.ب( زبان سرخ، سرسبز می   آ( قدر عافیت، کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.

 ایچ( امالی موریانه

 ها را بنویسید. ت، لطفاً دوباره آنها را خورده اسهای برخی از واژهی داستاِن ما حرفباز هم موریانه

ای غو....ـه بخورد با کودک باید با مال....ـفت رفتار کرد و ......ـایت لطف و کرم همین است. اگر در استخر بچّه»

 «باید کمکش کنیم تا قدر ....ـالمتی را بداند و به مـ.....ـنت غرقه شدن نیندیشد.

 ح( درک متن

 های جدول زیر، پاسخ دهید.ه پرسش. با توجّه به شعر درس، ب27

 



 

 

آ( نام داستان: 
........................................................................................................................................................................... 

ب( شخصیّت 
 .......................................................................................................................................استان:...............د

پ( داستان در چه محلّی اتّفاق افتاده است؟ 
................................................................................................................... 

  بود ؟  ت( داستان در چه زمانی رخ داده

 

 نه، به زبان ساده بازگردانید. های زیر را مانند نموجا کردن اجزای جمله، بیت. با جابه28

 بوی اسفند و گالب و بوی عود   هاپیچد میان خانهشعر: باز می

 پیچد.ها میبازگردانی: باز بوی اسفند و گالب و بوی عود میان خانه

 فصلی از عطر و گل و شعر و سرود  رسد فصل بهاری جاودان شعر: آ( می

 بازگردانی: آ(

 برم از یاددوستی را نمی  نرمی:  شعر: ب( کاج همسایه گفت با

 بازگردانی: ب(

 خ( تصویرنویسی و نگارش

 ی خودتان و دوستتان بنویسید.درباره -«دو کاج». یک داستان کوتاه مثل 29

 کار رفته باشد و معنی متفاوتی داشته باشد. در آن به« چون»ای بنویسید که دو بار . جمله30

 اید( سؤاالت چهارگزینه

 وجود دارد؟ غلط امالییروه کلمات زیر، چند . در گ31

مالطفت و  -مهنت کشتی -حصار و محدوده -بذر محبّت -خاطرمطمئن و آسوده -اتّفاق و حادثه -تأمّل و اندیشه»

 «غوطه خورد -غایت لطف -مهربانی

 ( چهار4   ( سه3   ( دو2   ( یک1



 

 

 است. « در سیرت پادشان»ن . گلستان .............. دارد و باب ............... آ32

 هشتم -( هشت4  اوّل -( چهل و چهار3  اوّل -( هشت2  اوّل -( ده1

 . معنای کدام گزینه نادرست است؟ 33

 ( تصوّر: خیال4   ( مَلِک: پادشاه3  ( جامعه: لباس2   ( حصار: دیوار1

 یعنی ...................... « غایت لطف و کرم باشد. »34

 ( ابتدای مهربانی است.2    نی و بخشش باشد.( نهایت مهربا1

 ترین، بهترین و زیباترین نوع زندگی باشد.( بیش4    ترین حالت شادی است.( بیش3

 با بقیّه تفاوت معنایی دارد؟« چو». در کدام گزینه 35

 بگریست سپیدار و چنین گفت دگربار  ( دهقان چو تنور خود از این هیمه برافروخت1

 پیمانه چو پر شود چه شیرین و چه تلخ  ه سر رسد چه بغداد و چه بلخ ( عمر چو ب2

 نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد   ( چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد 3

 مده بوسه بر روی فرزند خویش   ( چو بینی یتیمی سرافکنده پیش4

 نیست؟حرف ربط « چون». در کدام گزینه 36

 نزد همه کس عزیز باشی    ی چون با ادب و تمیز باش( 1

 چون دم عیسی در کالبدم جان آرد   ( هر نسیمی که به من بوی خراسان آرد2

 چون عمل در تو نیست، نادانی    تر خوانی ( علم، چندان که بیش3

 آید مفرّح ذات. رود ممدّ حیات است و چون برمی( هر نفسی که فرو می4

  


