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دبستان سادات

 -1معنی کلمات زیر را بنویسید
آزرده خاطر

حک

ماالمال

چیره

غریب

محدود

اوراق فروشی

تبعید

 -2چهار کلمه بنویسید که طریقه جمع بستن آن مانند کلمه ((تشنگان)) باشد

-3جمع کلمات زیر رابنویسید
تهاجم
غذا

گذشته
غالم
فقیر
قوم
 -4با توجه به ابیات زیر به سواالت پاسخ دهید

آن سوی نخلها ُپر سرباز دشمن است
این شهر ِ در محاصره ،شهر تو و من است
دشمن نفوذ کرده و این شهر بی پناه
اینک به زیر چکمه ناپاک دشمن است
دریاقلی! رکاب بزن ،یا علی بگو
چشم انتظار همت تو دین و میهن است
ای مرد اهل درد ،بنازم به غیرتت
این خانه ها هنوز پر از کودک و زن است
فردا  -اگر درنگ کنی -کوچه های شهر
میدان جنگ تن به تن و تانک با تن است
از راه اگر بمانی و روشن شود هوا
!تکلیف شهر خاطره های تو روشن است
دریاقلی! رکاب بزن گرچه سهم تو
از این دیار ،ترکش و یک مشت آهن است
دریاقلی! به وسعت دریاست نام تو
تاریخ در تلفظ نام تو الکن است
!هی مرد ِ مرد از نفس افتاده ای مگر؟
همپای مرگ ،کار تو امشب دویدن است
چون موجها به دامن ساحل نمی خزی
.دریایی و طریقت دریا تپیدن است

الف)آرایه های این ابیات را بنویسید(به صورت مشخص)

ب)جنس کلماتی که پررنگ شده است را مشخص کن(اسم،فعل،صفت و...

درخت
ملت

ج)نقش کلماتی که زیر آن خط کشیده شده است را بنویسید

د)محتوای ابیات دوم و سوم را مشخص کنید

ه)کلماتی که در این ابیات از لحاظ ساختمانی مشتق و مشتق مرکب هستند را مشخص کنید

و)ابیات اول تا سوم مجموعا چند جمله می باشند؟
ی)شاعر این شعر کیست؟
-5در جمالت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟ صحیح آن را بنویسید
اکنون بگزارید خودم را بیشتر به شما معرفی کنم.من کسی هستم که هر ایرانی با آواهای دلنشین و نقمه های مهربانی من پرورش می یابد.
افتخارهایی که شما می آفرینید باعث سربلندی واعتبار من می شود.بزرگی و عضمت من و شما این است که در کنار هم باشیم .حتما دریافتید
که مقسودچیست؟ آری من زبان فارسی هستم

 -6رستم در خان های ششم و هفتم چه کرد؟

-7کلمات زیر را از لحاظ ساختمان بررسی کنید
ساختار

شنیدنی

دانشمند ترین

ادویه جات

قصاید

خداپرستان

محدوده

توانمند

 -8با توجه به شعر ستایش تفاوت عبادت انسانها با دیگر موجودات در چیست؟

 -9عبارت زیر را حداقل تا پنج خط ادامه بدهید
ای شهید از تو آموختم....................................................................................................................................................................................
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