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 1(معنی واژه های زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

«گردی تیغ، کمند، نخجیر،»  

ب(شکارچی، طناب، شمشیر، پهلوانی                        شمشیر، پهلوانی طناب، شکار،الف(  

یشکار، طناب، چاقو، پهلوان د(                               شکار، طناب، چاقو، پهلوانج(  

 2(اطالعات کدام گزینه کامال صحیح است؟

بود.پنجمین خان رستم،جنگ با ارژنگ دیو است.ران دیو سپید :نام یکی از سرداالف(ارژنگ  

 ب(اوالد:نام پهلوانی است که در خان چهارم با رستم مبارزه می کند.

 ج(رخش:نام اسب رستم، قهرمان شاهنامه است.رخش به معنی رنگ سرخ و سفید مخلوط شده است.

محل زندگی دیو سپید رسیدند.« هفت کوه»در خان ششم، رستم و اوالد به ید:د(دیو سف  

 3(تعداد جمله های کدام بیت بیشتر است؟

چاک چاکخاک         ز سمش زمین شد همه، الف(خروشید و جوشید و برکند   

ه به بندـرد ناگادو آوـــر جـــس          ندت چون باد خم کمـــینداخــب(ب  

رو ریخت چون رود خون از برشـف        ت از بر سرش ــنداخــج(بزد تیغ و ب  

رــای داور دادگـت کــنین گفــچ         اک سرــهاد از بر خــس نـپن آ د(از  

 4(کدامیک از واژه های زیر جمع نیست؟

ایرانیان         ب(بزرگان         ج(خاوران          د(در گذشتگانالف(  

 

 بسمه تعالی

دبستان شهید مال باقری شهرستان ملکان 2کالس ششم از درس هفت خان رستم  تشریحی-تستیآزمون   

 طراح سواالت:رحمان آقاِئی                               نام خانوادگی:...................  نام:...................
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 5(در کدام گزینه منادا وجود دارد؟

تگاهی و دستو دادی مرا گردناه          ـدگان را پـهر بد تویی بن الف(ز  

رـچنین گفت:کای داور دادگ          رـب(از آن پس نهاد از بر خاک س  

رد          دل جادوان زو پر از بیم کردــج(میانش به خنجر به دو نیم ک  

سبـبدو تاخت مانند آذرگش         د(چو رستم بدیدش برانگیخت اسب  

 6(آرایه های موجود در ابیات زیر را با نوشتن دلیل مشخص کنید؟

سر از تن بکندش به کردار شیر  ر و گوش بگرفت و یالش دلیر    س-  

........................................................................................................................................  

چاک چاکخاک         ز سمش زمین شد همه، خروشید و جوشید و برکند  -  

........................................................................................................................................  

از آن پس نهاد از بر خاک،سر           چنین گفت: کای داور دادگر-  

.........................................................................................................................................  

 7(نام مراحل »هفت خان رستم« را به ترتیب بنویسید.

............................................................................................................................................................  

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.(8  

.....................بیت است است.شاهنامه اثری است ..................... که شامل .........ثر..................شاهنامه ا

آن ................ سال طول کشیده است. و سرودن  

 موفقیت شما آرزوی قلبی من است.

               قائیآ نارحم


