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 یابند.  ها و اعتقادات خود را در آن میها، آرزوها، پیروزیای است که مردم یک کشور، گذشته. سرود ملّی آیینه17

 □                       □سی، عربی و ترکی است.                            . سرود ملّی کشور ما به زبان فار18



ای با ارزش هستند که در کنار زبان فارسی، به رشد فکری های مادری و محلّی وطن ما، گنجینه. هریک از زبان19

 کنند. ما، کمک می

 

 . ث( با انتخاب واژگان مناسب از میان کمانک جاهای خالی را پر کنید

 باران( بارد به پیکرم / جز مهرت در دل نپرورم –آتش  –. گر ............... )ابر 20

 عنبر( نسیم –. خوشا مرز ایران ............... )انبر 21

 ایثار( است.  –که پیشرفت کند، نیازمند همکاری، از خودگذشتگی و ................ )ایسار . هر کشوری برای این22

 شود.اعالم( پیروزی قهرمانان نواخته می –ی هنگام ................ )عالم . سرود مل23ّ

 

 ج( پاسخ کوتاه بدهید. 

 بنویسید. « ی». هر یک از موارد زیر را به همراه 24

 ت( جاودانه:  پ( پاینده:   ب( سازنده:  آ( از خود گذشته: 

 های زیر را بنویسید. . متضادّ هریک از واژه25

 ≠پ( اوّلین    ≠ب( شهرت     ≠آ( نمایان 

 ≠ج( فریاد    ≠ث( بیش   ≠ت( پُر 

 خانواده بنویسید. . برای هر واژه یک هم26

  پ( فضل:   ب( سعید:     آ( نظم: 

 ج( حاکی:   ث( کلمه:   ت( لباس:

 های زیر را بنویسید. . مفرد واژه27

 پ( حوادث:    ب( عناصر:  آ( حکایات:

 ج( ستارگان:    ث( انجم:  ت( نکات:



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

 ی ................... ای خاکت سرچشمه    . ای ایران، ای مرز ................ 28

 پاینده مانی و ................   ی ............... دور از ............... اندیشه29

 جان من .............................   ..... ، من آهنم. ای دشمن، ..............30

 دور از تو .......... ، ...........   . مهر تو چون، ..................................31

 روشن از تو .....................   . ایران، ای خرّم ................................ 32

 

 ای ح( امالی موریانه

 های زیر، حروف جا افتاده را بنویسید. در هریک از واژه .33

به  –هنگام ا....ـالم  –اعتـ......ـادات  –عـ......ـمت  –خال....ـه  –استـ....الل  –حا...ـران  –ا....ـساسات  –افـ ... 

 ار....ش –.....دی نور ایـ –....ـنبل  -.....ـنبر نسیم  -جاودا....ـگی  –عال....ـه  –رو....ـیّه  –خـ....ـوص 

 

 خ( درک متن

 ی مناسب بنویسید. . در جاهای خالی حرف ربط یا اضافه34

نمود ................. وقتی خادمی سلمان فارسی ............. لشکری امیر بود. ............... میان ُرعایا چنان حقیر می

 .............. ................... لشگرگاه سلمان بر. ی کاه، بردار ................ وی رسید، گفت: این توبره

 

 د( تصویر نویسی و نگارش

 ی شنیدن یکی از صداهای زیر را در یک بند بنویسید. . تجربه35

 «صدای زنگ آخرین روز مدرسه –صدای سرود ملّی  –صدای مادربزرگ  –صدای مادر »

 نویسید.ی گرگ در یک بند ب. تصویر ذهنی خود را از حمله36

  



 ایذ( سؤاالت چهارگزینه

 . کدام گزینه با بقیّه متفاوت است؟37

 ( جاودانگی4  ( ورزندگی3   ( رنگی2  ( دستپاچگی1

 به ترتیب درست آمده است؟« موزون –ُدرّ  –فّر  –مهر  –اهتزاز »های . در کدام گزینه معنای واژه38

 آهنگن، خورشید، شکوه، مروارید، خوش( جنبید2   ( حرکت، محبّت، شاد، مروارید، متناسب1

 ( دوری کردن، خورشید، بزرگی، نقره، آهنگین4  ( جنبش، مهربانی، اندیشه، مروارید، پروزن3

 . در متن زیر چند واژه غلط امالیی دارند؟ 39

جّه و نیاز؛ و توهای ورزشی جهان، لطف و توّجه ایزد بیاهتزاز پرچم مقدّس جمهوری اسالمی ایران در میدان»

ها و انبر خوش، بوی ایثار و فداکاری استقالل کشور را طلبد و ضامنی است برای پیروزیریزی مدیران را میبرنامه

 «سازد.بیش از پیش نمودار می

 ( چهار4    ( سه 3   ( دو2    ( یک1

 ی ............. آن کشور است. . پرچم هر کشور نشانه40

 ( استقالل4   ( ممتاز بودن3  ( سرزمین بزرگ2  ( مردم خوب1

 ی ................. است. سروده« ای ایران». شعر 41

 ( پروین اعتصامی4 ( ابوالقاسم حالت 3  ( حسین گل گالب2  ( محمّد نوری1

 

  



 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

 

  



 9سؤاالت درس 

 ها را بنویسید. آ( معنی واژه

 . ناگزیر:4   . سیما:3  . معاصر:2  . کشمکش:1

 . افزون:8  . گلگون:7  . خجسته:6  . مَرِساد:5

 

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

 بر بامت سپیده دمید   . ایران ای سرای امید9

 جاویدان، شکوه تو باد  . ای ایران، غمت مَرِساد10

 

 پ( جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید. 

 ی ................ است. سروده« سرای امید». شعر 11

 ها مناسب دانست......... را برای بچّه. آقای فرهنگ، کتاب ........12

 

 ت( درست یا نادرست را مشّخص کنید.                                            درست                         نادرست

  □  آوران معاصر کشورمان هستند.. دالوران دوران هشت سال دفاع مقدّس، از نام13

 □ 

  □     دهند. اندکی به ما میها اطّالعات . گاهی جمله14

 □ 

  □     توانیم جمالت کوتاه را گسترش دهیم.. ما نمی15

 □ 

 

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



 نما، چیده شده بودند تماشا کردیم. منظّم( و خوش –ها را که خیلی ................. )منضّم . کتاب16

 محو( تماشا و غرق این فکر بودم.  –.............. )مهو . ..17

 ی پرامید این جوان بردارم. خواست چشم از چهره. ............... )برخواستم، برخاستم( اما دلم نمی18

 سپاسگزاری( کردیم. –. بسیار ................. )سپاسگذاری 19

 

 ج( پاسخ کوتاه بدهید. 

 خانواده بنویسید.دو هم. برای هر کلمه یک یا 20

 آ( صبور:

 ب( لحظات:

 ی جدید بسازید و بنویسید. های زیر سه واژه. با واژه21

 «دوست –آوری  –دانش  –بخت  –فن  –خوش »

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

 استاتّحاد، اتّحاد، .................   . راهِ ما راهِ حق، راه بهروزی است 22

ی ما ................. است / که دست ها ................ است / شکوهِ شادی، ................. است / سپیده. اگرچه دل23

 .............. در ............... است. 

 

 ایح( امالی موریانه

 ی متن زیر را در جایش قرار دهید. . حروف موریانه خورده24

ها مشورت خانهخوانی را رواج داد و با ...ـاحب کتاباید مو...ـوع مناسبی پیدا کرد. و اخال.... کتاببرای مـ....ـالعه ب

 تر کرد.ی معا....ـر بیشخـ....ـانی را در دورهکرد و مـ....ـو ظاهر کتاب نشد بلکه ساعت کتاب

 خ( درک متن

 ارید. ی نگارشی مناسب بگذنشانه □. بعد از خواندن متن زیر به جای 25



تاکنون بر خودتان پیروز  اید تا حاال با خودتان در یک مسابقه شرکت کرده زندگی پر از مسابقه است 

 تر است        پیروزی بر خود یا پیروزی بر دیگران        بخشاید         کدام        لذتشده

               

 د( تصویرنویسی و نگارش

 ر را گسترش دهید. های کوتاه زی. جمله26

 خواند. آ( محمّدصدرا قرآن می

 ب( محمّدطه ورزش کرد. 

 یک بند با روش مقایسه بنویسید. « های دیروز و امروزمسافرت»ی موضوع . درباره27

 ایذ( سؤاالت چهارگزینه

 است؟ نادرست. امالی کدام گزینه با توّجه به معنی، 28

 ( آفت: بال4  ( مراقب: نگهبان3ننده              ک( ضامن: ضمانت2 ( برخواست: بلند شد1

 . در متن تلفیقی زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟29

ی معاسر مخصوصن رسانند. در دورهها را به زندگی خوب میشاءاهلل انسانای هستند که انصلح و آزادی دو واژه»

باید ما را عوض کند و زندگی منظّم ما را تر تالش کنیم ولی این تالش نچند سال اخیر ناگذیر هستیم بیش

های خدا افزون بر موفّقیّت های خجسته و نیکوشدن و سپاسگذاری از نعمتدگرگون کند. پس مهو تماشای زیبایی

 «شود.ها میما، باعث زیاد شدن نعمت

 ( شش4                          ( پنج 3( چهار                               2( سه                                 1

 گیرد؟هایی قرار می. در جای خالی ابیات زیر چه واژه30

ها ایران ای سرای امید / بربامت ............... دمید / بنگر کزین ره ................ خورشیدی ............... رسید / اگرچه دل»

 «...... است / که دست ................. در خون است.پر خون ................ / شکوه شادی ..........

 دشمن -افزون -است -خجسته -پرخون -( سپیده2غاصبان       –گلگون –است –درخشان –زیبا –( خورشید1

 دشمن -پرخون -است -نشسته -پرخون -( گلوله4دشمنان          -افزون -است -خجسته -پرساز -( سپیده3



 ی ................ است. دهسرو« سرای امید». شعر 31

 ( طاهره صفّارزاده4( نیما یوشیج             3( هوشنگ ابتهاج )سایه(               2( اخوان ثالث        1

  



 10سؤاالت درس 

 ها را بنویسید.آ( معنی واژه

 . به: 4   . سوگوار:3   . آفت: 2   آمیز:. تحسین1

 . ضامن:8   . زرنگار:7   . ضایع:6    . سرا:5

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

 به کزو ماند سرای زرنگار  . نام نیکو گر بماند ز آدمی 9

 تا بماند نام نیکت، پایدار  . نام نیک رفتگان، ضایع مکن10

 پ( جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید. 

 اثر .............. نقّاش معروف است. « عصر عاشورا»ی . نگاره12

 دانست.. استاد امامی ................. را آفت هنر می13

 انگیزد. هایی که خیال و اندیشه را برمی. ................ یعنی غروب14

 درست              نادرست                ت( درست یا نادرست را مشّخص کنید.                                     

 □   ی حافظ است.سروده« نام نیکو گر بماند ز آدمی / به کزو ماند سرای زرنگار». بیت 15

 □ 

  □     یافت.با شعرهای دلنشین حافظ و موالنا پرورش می« محمود. »16

 □ 

  □   یخته است. هایی که با تحسین و تشویق آمآمیز یعنی نگاههای تحسین. نگاه17

 □ 

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

 العاده( داشت. فوق -لعاده. محمود استعدادی ................ )فوق18

 اند. ها زدهگذران( تا نقشی که بر خشت -. از همه جا، از ابرهای ................ )گزران19

 اند. سگوار( گریسته -ها که با دیدن حالت .............. )سوگوار. چه بسیار چشم20



 ج( پاسخ کوتاه بدهید. 

 چیست؟« نام نیکو، گر بماند ز آدمی / به کزو ماند سرای زرنگار». مفهوم کلّی بیت 21

 نهاد را مشخّص کنید. « نام نیک رفتگان، ضایع مکن / تا بماند نام نیکت، پایدار». در بیت 22

 یعنی چه؟« تالشی افتخارآمیز. »23

 ای چ( امالی موریانه

ها را از متن درس بیابید و آن کلمه لطفاً اند؛ی ما به جای یک حرف، چند حرف را خوردههای قصّه. امروز موریانه24

 بنویسید. 

کرد و نـ...... مـ..... میالدّین محمّد )مولوی( را زالعاده داشت و شعرهای دلنشین حا......و جاللمحمود استـ..... فوق»

 «شد.های تحـ..... آمیز تشو...... میدید و به فکر .....احی بود و با نگاهو نگارها را می

 ح( درک متن 

 . هر یک از موارد زیر را کامل کنید. 25

 ........آ( ما باید کتاب بخوانیم زیرا .............   ب( نقاشی یک هنر .............    پ( هرکس بخواهد.

 خ( تصویرنویسی و نگارش

 . جدول را کامل کنید.26

 2مثال  1مثال الگو

   اسم + انگیز

   اسم + آمیز

   اسم + گار

 

 . یکی از شاعران کتاب خود را در یک بند معرّفی کنید. 27

 اید( سؤاالت چهارگزینه

 ه دارد؟چند جمل« تا مرد سخن نگفته باشد / عیب و هنرش نهفته باشد». بیت 28

 ( چهار4   ( سه 3   ( دو 2   ( یک 1



 . کدام گزینه درست است؟29

 ( متفکّرین جمعِ متفکّر4 ( تفکّرات جمعِ فکر3 ( کافران جمعِ کفّار2  ( افکار جمعِ فکرها1

 . کدام گزینه غلط امالیی دارد؟ 30

 ( مطمعن و پابرجا4  ( ضامن آهو3  ( آفت غرور2  آمیزهای تحسین( نگاه1

 نیست؟کدام گزینه درست « نام نیکو گر بماند ز آدمی / به کزو ماَند سرای زرنگار». با توجّه به بیت 13

 ی اوّل است. نهاد جمله« نام نیکو( »2    در بیت دو ضمیر وجود دارد.  (1

 ( در بیت یک حرف ربط وجود دارد. 4     ( بیت دو جمله دارد. 3

 کدام گزینه درست است؟ « گان، ضایع مکن / تا بماند نام نیکت، پایدارنام نیک رفت». با توجّه به بیت 32

 است.« مفعول»ی دوم در جمله« نام نیکت( »2  ی اوّل است. نهاد جمله« نام نیک رفتگان( »1

 الیه است. ٌدر مصراع اوّل مضاف« نیک( »4    در نیکت، ضمیر است. « ت( »3

  ؟نیست خانوادهای وجود دارد که با بقیّه همهای زیر واژهیک از گزینه. در کدام33

 ( مدح، مداح، مداحی، مدحیه، ممدوح2    ( فکر، افکار، فکور، تفّکر، کافر1

 ( حمد، حامد، محمود، محمد، تحمیدیه4   ( کشف، کاشف، اکتشاف، مکاشفه، کشّاف3

 اثر ............. است. « تابلوی عصر عاشورا. »34

 ( استاد امیر خانی4  ( استاد بهزاد3 ( محمود فرشچیان2  الملک( استاد کمال1

 

  



 11سؤاالت درس 

 ها را بنویسید. آ( معنی واژه

 . تشت:4   . زیرکانه:3   . برخاست:2    . قتل عام:1

 . پرفروغ:8                    . همّت:7   . چیرگی:6   . رصد خانه:5

 یسید.ب( معنی و مفهوم هر قسمت را ساده و روان بنو

 . بار دیگر، نگرانی و اندوه، قلب مردم را در هم فشرد. 9

 ی ناگواری پیش آمده است. کردند حادثهگریختند و گمان میزده از خواب برخاستند، همه می. مردم، وحشت10

 پ( جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید. 

 زیست.گ ایرانی در قرن هفتم میشناس بزردان، نویسنده و ستاره. .............. ریاضی11

 ای ساخت. الملک در شهر ................. رصدخانه. خواجه نظام12

 . سعدی هم در ............... تحصیل کرده است. 13

 الملک در ................. شهر مهمّ آن روز مدارس نظامیّه را تأسیس کرد.. خواجه نظام14

 نید.                                                             درست          نادرستت( درست یا نادرست را مشّخص ک

                 □                                                        . سعدی در یکی از مدارس دارالفنون تحصیل کرده است. 15

□ 

                 □                                معنی داشته باشیم. ی همژه. گاهی برای بیان یک مفهوم ممکن است چند وا16

□ 

                 □                                                                . هالکوخان به علم خواجه نصیرالدّین نیازمند بود.17

□ 

را « نظامیّه»روزی واجه نصیرالدّین توسی مدارس شبانهالملک توسی، دویست سال پیش از خ. خواجه نظام18

 □                     □    تأسیس کرد.

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



 رد. سوز مغوالن به ایران گذشته بود که هالکو به ایران حمله کی خانمان. ................. )چهل،چهار( سال از حمله19

 برخاست(  -. در این هنگام، آشوب دیگری ................ )برخواست20

 ها راه پیدا کند.خواجه( با همین نقشه، تصمیم گرفت به درون حکومت مغول -. .............. )خاجه21

 محیب( فروافتاد.  -. تشت با صدای .............. )مهیب22

 ج( پاسخ کوتاه بدهید. 

 خانواده بنویسید. ه دو هم. برای هر کلم23

 ت( کریم:  پ( علّامه:   ب( معالجت:   آ( محفوظ: 

 های زیر را بنویسید. . متضادّ واژه24

 ت( عالِم  پ( امین   ب( دوربین  آ( ایستادگان

 ایچ( امالی موریانه

ها را اند؛ آنک حرف را خوردهاند از هر کلمه فقط یاند و پنهان کردهها برخی از حروف کلمات را برداشته. موریانه25

 مشخّص کنید. 

 -تشـ.... -مـ....یب -برخـ.....ستند -جـ....ب دانشمندان -چیر....ـی -مشـ....ـول -نـ....ـخه برداری -....ـمّت

 لـ....ـف پروردگار -اوج عـ.....مت -پرفرو..... -تحقیـ.... -تـ....سیس

 ح( درک متن 

 ص کنید. . در متن زیر، حروف ربط را مشخ26ّ

شود اگر خود را باور به خود بگویید عالی هستید تا عالی شوید و به خاطر داشته باشید که هرچه بگویید همان می»

 «شوید تا رنج نکشید، گنج پیدا نخواهید کرد.کنید و تالش کنید پیروز و موفّق می

 خ( تصویرنویسی و نگارش

 ی زیر را خالصه کنید. . جمله27

ی شخصی خود و به کمک پدر و مادرشان و با راهنمایی دبیر انشایشان امروز از آموزان با سلیقهنشهر کدام از دا

 ی بسیار زیادی نوشتند. ساعت چهار تا شش خاطرات سفر خود را به مشهد مقدس با عالقه



 یک بند بنویسید. « آدم آهنی»ی . به کمک تخیّل و تصوّر ذهنی خود درباره28

 ایینهد( سؤاالت چهارگز

 ؟ نیست. امالی کدام گزینه با توّجه به معنا درست 29

 ( عظمت: بزرگی2      ( اوج: بلندی1

 گذاری( تأسیس: بنا کردن، پایه4     ( پرفروق: درخشان3

 ندارد؟. در کدام گزینه غلط امالیی وجود 30

 وانایی علمی کارهای بزرگی کردند.الملک و خواجه نصیر توسی از دانشمندان بزرگی بودند که با تنظام ( خواجه1

 رساندند.کردند و ایران را به اوج عظمت میگان تحقیق میی ستاره( در رصدخانه، درباره2

 گی مغول، تربیت دانشمندان و نگهداری آثار علمی بود.ی هالکو و چیرهترین خدمت او در دوره( بزرگ3

 ی ناگواری پیش آمده است.کردند حادثهگمان می زده از خواب برخواستند و گریختند و( مردم وحشت4

 است؟ نادرست. معنی کدام گزینه با توجّه به امال 31

 ( برخاست: طلب کرد4  ( اوج: فراز3   ( والیت: روستا2  ( تشت: ظرف1

در شهر  . .............. دویست سال پیش از خواجه نصیرالدّین توسی، مدارس شبانه روزی نظامّیه را تأسیس کرد و32

 ای ساخت. .......... نیز رصد خانه

 همدان -( خواجه رشیدالدّین2    ری -الملک( خواجه نظام1

 توس -الملک( خواجه نظام4     همدان -( ابوعلی سینا3

 تری دارند یا تناسب ندارند؟های کدام گزینه با یکدیگر تناسب کم. واژه33

 له، ارغوان، ارکیده( نرگس، ال2    ( ابر، باد، خورشید، ماه1

 ( ری، دبستان، پراید، زمین4   مشهد -تبریز -تهران -( ری3

 ی مشخّص شده، مناسب نیست؟. در کدام گزینه واژه34

  داغون کرد.( نگرانی و اندوه، قلب مردم را 2 مغول به ایران گذشته بود. سوزخانمانی ( چهل سال از حمله1



 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

  



 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

  



 14سؤاالت درس 

 ها را بنویسید.آ( معنی واژه

 . تدبیر:4   . افزون:3   . نکوهیده:2  . متانت:1

 ب( معنی و مفهوم عبارت را ساده و روان بنویسید.

 اند، شجاع است.رهدهد و سپاه خود را از خطر مینشینی می. سردار لشکری که با تدبیر و مهارت، فرمان عقب5

 پ( جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید.

 ی استاد .............. است.. درس شجاعت نوشته6

 جویی کند.. ............... کسی است که از خطر و عاقبت کارهای بد بترسد ولی برای رویارویی با خطر چاره7

 و ................. است. های نادرست در ................. ی اصلی ترس. ریشه8

 نادرست  درست     ت( درست یا نادرست را مشّخص کنید. 

 □  □ گویند. می« گسترش واژه»ی دیگر را ای به واژه. افزودن واژه9

 □  □  هاست.. شجاعت ترسیدن نیست بلکه دور شدن از سختی10

 □  □   . کسی که از عاقبت کارها نترسد، شجاع است. 11

 ای از میان کمانک، جاهای خالی را پر کنید.تخاب واژهبا ان ث(

 های دروغین است.دروغ( خنده بر ترس -شجاعت -. گام اوّل به سمت ............... )ترس12

 نکوحیده( است که از ترس حوادث، حرکت نکنیم.  -گاه ................ )نکوهیده. ترس آن13

 گیری( و تفّکر خوب است. تسمیم -گیری. قدرت ............... )تصمیم14

 ج( پاسخ کوتاه بدهید. 

 . برای هر واژه یک مخالف بنویسید. 15

 ≠پ( بردن    ≠ب( افزودن     ≠آ( جدید 

 ≠ج( امن    ≠ث( شجاع    ≠ ت( نبرد



 خانواده بنویسید. . برای هر واژه یک هم16

 پ( شجاع:   ب( شریف:   آ( عبارت: 

 ج( عاقبت:   ث( قدرت:   ت( مناسب:

 . گام اوّل شجاعت چیست؟17

 . چه چیزی ناپسند و نکوهیده است؟18

 ایچ( امالی موریانه

 . در هر جمله موریانه یک کلمه را خورده است، آن را به کمک متن درس بنویسید. 19

 های بد بترسد.آ( شجاع کسی است که از ............. و عاقبت

 دلیل بترسد.است این است که انسان بیب( آنچه ناپسند و ............... 

 کند. پ( تلخی داروها سالمت انسان را ................ می

 ت( امروزه عالوه بر نترسیدن و ............... بدنی به ................. هم احتیاج داریم.

 ح( درک متن

  های نگارشی مناسب بنویسید.نشانه □. متن زیر را بخوانید و به جای 20

ی زیاد را از آن دو راهزن       جویا شد      یکی از ها       علّت شکست آن عدّهحاکم پس از شنیدن سخنان آن»

 ها دو نفر بودند همراه       ما صد نفر بودیم تنها                   کاروانیان توضیح داد              جناب حاکم آن

 خ( تصویرنویسی و نگارش

 ی کتاب فارسی بنویسید. یک گزارش کوتاه درباره. 21

 های زیر را گسترش دهید. . هریک از واژه22

 آ( کتاب

 ب( ورزش



 پ( تمام 

 ت( دنیا

 اید( سؤاالت چهارگزینه

 کند؟تر گسترش پیدا می. کدام گزینه نسبت به بقیّه، کم23

 ( موضوع4   ( پدر3   ( ایران2  ( گرفته است1

 ینه نادرست است؟. معنی کدام گز24

 ( جهل: نادان2    ( افزون: زیاد1

 ( متانت: سنجیده رفتار کردن4   ( نکوهیده: ناپسند3

 ؟نیستخانواده هم« تضمین». کدام گزینه با 25

 ( ضایع4   ( ضامن3   ( ضمین2  ( ضمانت1

 . ............... ناپسند است. 26

 ( تلخی داروها4  ه ( شجاعت آگاهان3  دلیل ترسیدن( بی2  ( جنگیدن1

 گیرد؟ هایی قرار میچه نشانه □. جای 27

 □یکی از دالیل قدرت زیاد حریف بود  □گونه گفت علت بازی نکردن را این □او بعد از حرف زدن با پدرش »

 □دیگر دلیل من توجّه و احترام به مادرم است 

1                             )  2                )           

3                              )  4                    )  

 

 

 . . ، ؛ . . : ،

 « » ، ؛ ، . : ،



 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

  



 16سؤاالت درس 

 بنویسید. ها راآ( معنی واژه

 . گران:4   . اندوخت:3   . سیما:2   . نذر:1

 . سهل:7   . ابرام:6  . دراستاد:5

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

 ام.دل پرورش داده. من او را با خون8

 بردار نبود.. حسین دست9

 . ستاره با هیجان، چشم به دهان او دوخته بود.10

 ام.شتکار او به ستوه آمده. از کوشش و پ11

 که ای تو، که پیش تو جنبم ز جای؟   . نجنبیدم از سیل زورآزمای 12

 که از یأس، جز مرگ، ناید به بار   . برو کارگر باش و امّیدوار 13

 پ( جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید.

 ی ..................... است.نوشته« مرد هزارساله». کتاب 14

 ها و رسیدن به دانایی است. .................. گام بسیار مهمّی برای آشنایی با پدیده .15

 نادرست  درست     ت( درست یا نادرست را مشّخص کنید. 

 □  □  ی محمّد تقی بهار است. سروده« چشمه و سنگ». شعر 16

 □  □   . ستاره و عبداهلل، مادر و پدر بوعلی سینا بودند. 17

 ای مناسب از میان کمانک، جاهای خالی را پر کنید. نتخاب واژهث( با ا

 ایم، قربانی کنیم. نزر( کرده -نذر -. باید گوسفندی را که .............. )نظر18

 . درس و مشق حسین را به خود من و آموزگارش ................. )واگزار، واگذار( کن.19

 برخاست( و نگاهی به بیرون افکند. -ست. عبداهلل .................. )برخوا20



 اش نگریست.حیرت زده( به چهره -. طبیب ................. )هیرت زده21

 ج( پاسخ کوتاه بدهید.

 چند فعل و جمله دارد؟« جدا شد یکی چشمه از کوهسار / به ره گشت، ناگه به سنگی دچار». بیت 22

 . در کدام بیت فعل امر وجود دارد؟23

 شود سهل، پیش تو دشوارها   یداری است در کارهاآ( گرت پا

 که از یأس، جز مرگ، ناید به بار   ب( برو کارگر باش و امّیدوار

 . در بیت زیر قافیه را مشّخص کنید.24

 زدش سیلی و گفت: دور ای پسر   دل سخت سرسنگ تیرهگران

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

 بخت!کرم کرده ............. نیک  : چنین گفت با سنگ سخت . به نرمی25

 به ................ دراستاد و .................. کرد  . نشد چشمه از پاسخ سنگ، سرد26

ای که برای ما فرستاده بود، ها شد و برخی از حروف نامه. ابوعلی سینا پزشک نامی ایران نیز گرفتار موریانه27

ی ر....ـمت بزرگ الهی برای بـ....ـبودی های ایران عزیز، سالم، به شکرانهها را بنویسید. بچّهد، آنانخورده شده

خواهم آن را ادا کنم و مقداری از مادرم گوسفندی را نـ.....ر کرده بودم. اینک که ....ـیمای مادرم بهتر شده می
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