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اینامتوبهترینسرآغاز

فارسی ششم دبستان
سؤاالت و دانستنیهای درس هشتم :

دریاقلی

اکمل کنید...
 -1در جاهای خالی نشانهی نگارشی مناسب قرار بدهید.
الف) پدر سعید  ...........در کنار خیابان ایستاده بود ...........
ب) سعدیا  ........مرد نکونام نمیرد هرگز ...........
پ) چگونه میتوان فداکاری بزرگمردان ایرانزمین را فراموش کرد ..........

درست یا نادرست...
 -2در مصراع «دریاقلی! به وسعت دریاست نام تو» ،آرایهی کنایه وجود دارد.

√⃝

×⃝

 -3کلمهی «ملّتها» مفرد کلمهی «ملل» است.

√⃝

×⃝

 -4نشانهی نگارشی بیان عاطفه ،با نشانهی نگارشی درنگنما متفاوت است.

√⃝

×⃝

پاسخ دهید...
 -5در هر جمله ،شکل صحیح امالیی کلمههای داخل پرانتز را انتخاب کنید.
الف) دریاقلی مانع (سقوت – سقوط) شهر آبادان شد.
ب) سربازان بعثی به صورت (غافلگیرکننده – قافلگیرکننده) از رودخانهی بهمنشیر گذشتند.
پ) او در دوران تحصیل ،دانشآموزی جدّی و (ساعی – صاعی) بود.
 -6متضاد کلمههای زیر را بنویسید.
الف) ارزان ←

ب) سرافکنده ←

پ) بلندی ←

 -7برای هر کدام از کلمههای زیر ،یک مترادف بنویسید.
الف) فداکاری ←

ب) قبر ←

پ) پاالیش ←

 -8برای هر کدام از کلمههای زیر ،دو همخانواده بنویسید.
الف) محسوس ←

ب) عیوب ←

پ) عجول ←

 -9بیتهای زیر را به صورت ساده و روان بنویسید.
الف) فردا اگر درنگ کنی ،کوچههای شهر  /میدان جنگ تنبهتن و تانک با تن است
ب) دریاقلی! به وسعت دریاست نام تو  /تاریخ در تلفّظ نام تو الکن است
 -10در هر ردیف ،حرف نخست کلمهها را بردارید و یک واژهی جدید بسازید.
 -1غایب – راز – یاس – باغ
 -3سازمان امنیّت و اطّالعات کشور

 -2مرد – حاال – نان – تماس
 -4نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
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 -11در هر عبارت ،نشانههای نگارشی را در جای مناسب خود قرار دهید.

 -1انگار کسی در گوشش میگفت ▭ دریاقلی ▭ رکاب بزن ▭
 -2دریاقلی ▭ رکاب بزن ▭ یا علی بگو  /چشم انتظار همّت تو ▭ دین و میهن است.
 -3ای دشمنان گستاخ ▭ دور شوید ▭ چگونه انتظار دارید پیروان قرآن ▭ پستی را بپذیرند و تسلیم شوند ▭
 -4دو کس ▭ رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند ▭ یکی آنکه اندوخت و نخورد ▭ و دیگر آنکه آموخت و نکرد ▭
 -12بیت زیر چند جمله دارد؟
دریاقلی! رکاب بزن ،یا علی بگو  /چشم انتظار همّت تو دین و میهن است
 -13از بین ترکیبهای زیر ،ترکیبهای وصفی و اضافی را مشخّص کنید.
دهقان شجاع – مردم شهر – لشگر مغول – مغوالن خونخوار – سقف کلبه – دشمنان گستاخ
 -14از بین واژگان زیر ،واژههای جمع را مشخص کنید.
پسران ،دهقان ،مسلمان ،مغوالن ،خروشان ،دیدبان ،قاجان ،یاران
 -15در عبارت زیر ،مفعول را مشخّص کنید.
سردار مغول نیزهای در دست گرفت و پرتاب کرد.
 -16برای واژههای زیر یک همخانواده بنویسید.
 -1جوامع:

 -2مقدّس:

 -3شغل:

 -4اوراق:

 -17عبارت زیر ،ما را به یاد کدام ضربالمثل میاندازد؟
«هر کس امکانات بیشتری داشته باشد ،دردسر بیشتری دارد؛ یعنی ،انرژی و وقت بیشتری برای استفاده از این امکانات و نگهداشتن
آنها صرف میکند».
 -18در توصیف باید به چه خصوصیاتی توجّه کرد؟

انتخاب کنید...
 -19در مصراع «چشم انتظار همّت تو دین و میهن است» کدام آرایهی ادبی به کار رفته است؟
 )1تشبیه

 )2مبالغه

 )3کنایه

 )4جانبخشی

 -20در بیت «از راه اگر مانی و روشن شود هوا  /تکلیف شهر خاطرههای تو ،روشن است» چند جمله وجود دارد؟
 )1دو جمله

 )2سه جمله

 )3یک جمله

 )4چهار جمله

 -21کدامیک از کلمههای زیر ،مترادف کلمهی «تحقّق» است؟
 )1جمع حق

 )2حقداشتن

 )3به حقیقت پیوستن

 )4تحقیق کردن

 -22کدامیک از کلمههای زیر ،به ترتیب «سههجایی» و «دوهجایی» هستند؟
 )1تندگویان – خانهشان

 )2محبّت  -بعثی

 )3متدیّن  -جواد

 )4تحصیل  -حکومت

 -23مفرد کدامیک از کلمههای زیر با «ان» جمع بسته نمیشود؟
 )1فصول

 )2درختها

 )3شهدا

 )4فقرا

 -24ویژگیهایی مانند «رنگ ،بو ،فاصله و  »...از ویژگیهای کدام نوع نوشته است؟
 )1گزارش

 )2زندگینامه

 )3شرح حال

 )4توصیف

 -25معنی کدامیک از کلمههای زیر ،صحیح است؟
 )1پاس :حُرمت

 )2دژخیم :بدگمان

 )3الکن :ولیکن

 )4قوا :قوی
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پاسخنامه سؤاالت «درس هشتم» فارسی ششم دبستان

 1الف) پدر سعید ،در کنار خیابان ایستاده بود.
ب) سعدیا! مرد نکونام نمیرد هرگز.
پ) چگونه میتوان فداکاری بزرگمردان ایرانزمین را فراموش کرد؟
 4درست
 3نادرست
 2نادرست
 5الف) سقوط

پ) ساعی

ب) غافلگیرکننده

 6الف) ارزان ← گران

ب) سرافکنده ← سربلند

پ) بلندی ← پستی

 7الف) فداکاری ← جانفشانی

ب) قبر ← مزار

پ) پاالیش ← تصفیه

 8الف) محسوس ← احساس ،حِس

ب) عیوب ← عیب ،معیوب

پ) عجول ← تعجیل ،عجله

 9الف) اگر صبر کنی فردا کوچههای شهر ،به میدان مبارزه بین رزمندگان با دشمنان و صحنهی نبرد تانکها در برابر
انسانهای بیدفاع تبدیل میشود.
ب) ای دریاقلی! نام تو به بزرگی دریا است .تاریخ در بیان بزرگی و عظمت نام تو ناتوان است و دچار لُکنت میشود.
 -1 10غریب

 -2محنت

 -3ساواک

 -4ناجا

. ! : -1 11

، ، ! -2

 ، . ! -3؟

. ، : ، -4

 4 12جمله -1 :دریاقلی (منادا)

 -3بگو

 -2رکاب بزن

 -4است

 13ترکیب وصفی :دهقان شجاع – مغوالن خونخوار – دشمنان گستاخ
ترکیب اضافی :مردم شهر – لشگر مغول – سقف کلبه
 14پسران – مغوالن – یاران
 15چه چیز را در دست گرفت؟ نیزه
 -1 16جامعه ،جمع

 -2قدس ،تقدیس

 -3شاغل ،مشغول

 -4ورق ،تورّق

 17هر که بامش بیش ،برفش بیشتر
 18رنگ ،بو ،لطافت و زبری ،فاصله و ...
 19گزینهی « »4صحیح است.

 20گزینهی « »2صحیح است.

 21گزینهی « »3صحیح است.

 22گزینهی « »2صحیح است.

 23گزینهی « »1صحیح است.

 24گزینهی « »4صحیح است.

 25گزینهی « »4صحیح است.

 26گزینهی « »1صحیح است.

