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 6سؤاالت درس 

 ها را بنویسید. آ( معنی واژه

 . فرّ: 4   . خاور:3   . مهر:2  . اهتزاز: 1

 . سرشته: 8   شه:. پی7   . از:6  . عنبر: 5

 

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

ی حق باوران / بهمن، فرّ ایمان ماست، پیامت ای امام / استقالل، آزادی، . سر زد از افق، مهر خاوران / فروغ دیده9

 نقش جان ماست. 

 جمهوری اسالمی ایران . شهیدان، پیچیده در گوش زمان فریادتان / پاینده، مانی و جاودان /10

 تر از زرّ و سیمکه خاکش گرامی  . خوشا مرز ایرانِ عنبر نسیم 11

 پ( جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید. 

 اثر ............ است. « ای ایران». شعر 12

 یاد شده است. « نقش جان ما». در سرود ملّی از ............... به عنوان 13

 ور معموالً ............. امّا پر معنی و بامحتوا است. . سرود ملّی کش14

 یابد. . سرود ملّی کشور با ................. برای جاودانگی و پایندگی ملّت و کشور پایان می15

 

 درستت( درست یا نادرست را مشّخص کنید.                                                   درست                    نا

 □                         □ی استقالل آن کشور است.                                     . پرچم هر کشور نشانه16

 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

 

  


