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وند هب توست و رهآنچه خواهی شدهچ ره ست پس بی  ،  هک هستی هدهی ی خدا  .شباظیرن هدهی تو هب خدا

 درنگ:           نهراسیم:               حک:                 ربیع:               معنی کلمات را بنویسید؟  معرفت: -1

 گردی: قوی پنجه: :               الف زدن:تاخت:                 دماغ پرور

 نوع هر یک از جمله های زیر را مشخص کنید؟-2

 گوشه ای فرا رفتند   )                                           (وقتی افتاد فتنه ای در شام   هر کس از -الف

 ای شکم خیره به نانی بساز   تا نکنی به خدمت دو تا            )                                           (-ب

 (                             مردم باال دست چه صفایی دارند                                     )              -پ

 ز اشک من چه می دانی گرانی های دردم را                      )                                           ( -ت

 را بنویسید. «برگ در ختان سبز در نظر هوشیار  هر روقش دفتری ست معرفت کردگار »مفهوم بیت -3

 

 –ی مرغ ناله  –فش دوخته ک –ی توران حمله  –کالس میز  –گل زیبا ترکیبات وصفی و اضافی را مشخص کنید؟ -4

 جات باغچهبزیس -سبزعروسک  -باغدرختان –درس اولین  –ششم کالس  –مهربان خدای  –این داستان  -دلنشینآوای  

 ترکیبات وصفی:

 

 ترکیبات اضافی:

 

 بعد از اینکه با من با سیلی تو را آزردم      در جای خالی نشانه های نگارشی مناسب قرار دهید؟ دوستش با تعجب گفت -5

 تو آن جمله را روی شن های صحرا نوشتی     ولی حال چرا این جمله را روی صخره حک میکنی

 بگزارید    -بگذارید    –خاست     –با توجه به معنی جمله جاهای خالی را با یکی از کلمه های روبرو پر کنید.    خواست -6

 . معلم از جای بر -الف

 . ریحانه از معلم و بقیه ی گروه ها اجازه -ب

 دوستان                  گروه عمل هم نظر خودشان را بیان کنند.-پ

 . شکر نعمت های خالق نمازبرای سپاس و -ت

 تعداد جمالت را مشخص کنید و نمودار آن را بکشید)نهاد و گرازه(-7

 فرشته از معلم و بقیه ی گروه ها اجازه خواست.-ب     به وزیری پادشاه رفتند  روستازادگان دانشمند -الف

 کم نگران شدم کم-ث       پر از بیم کرد           وزدل جادوان -ت  به خنجر به دو نیم کرد  میانش -پ

 کم خشک شد بی آب شد  )               ،                  ( دا کنید؟ چشمه کمواژهای متضاد را در جمالت زیر پی-8

 آفرید و بر و درختان و آدمی )                  ،                        (بحر 

 (3) شماره                                              مجتبی)ع( حسن امام دخترانه مدرسه                                                           رفسنجان شهرستان 
    تاریخ   /     /                                            66 آبانپایه ششم   فارسیامتحان                وادگی                                       نام و نام خان 
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 ،             ( )سربلند،             ()طوالنی،                   ()یکسان،                   (همیشه )کلمات را بنویس متضاد 

 را زبان موجودی زنده معرفی شده است؟چ-الف-6

 

 مه های مهربان چیست؟مقصود از آواهای دلنشین و نغ-ب

 

 ن مرد ناراحتی خود را روی شن های صحرا نوشت ولی محبت دوستش را روی سنگ حک کرد؟چرا در حکایت محبت آ-پ

 

  :   لطف                                  اصل:                                   :کشف   .بنویسیدهم خانواده -11

 :حس                                   شهید:                                         سجده:     

  طلبم اک طلب بذر دعا کاشته ام   باران اجابت تو را میخدر  -11

 وجود دارد                      آرایه یدر این بیت تعداد          تا                                                  

               جمع ببندید؟ -12

 هفرشت جانور یصیف گذشته سخن کودک آن ستاره

        
 
 

 پاسخ درست را وصل کن.-14                         ان مورد نظر را به توضیح آن وصل کنید؟ خ-13

 آرایه مبالغه              دل به دریا زدن                         اول با جادوگرنبرد 

 داوردادگر                اعضا هفتم بیابان سخت سر نهادنپشت 

 بزد تیغ و بنداخت سرش آرایه کنایه دوم بر دیو سپیدچیرگی 

 عضو چهارم پای در آوردن شیر قوی پنجهاز 

 هر کلمه دو معنی بنویسیدبرای -16

  آبی        روزی                                                      ماهی 

 نشانی داده اند از دیده ی خویش          او هر چه بگفتند از کم و بیشر د             قافیه و ردیف را مشخص کنید. -17

 لم کتاب حق تعالی استهمه عا            نزد آن که جانش در تجلی استبه                  

 .در یک بند بنویسیدرا  «از تو حرکت از خدا برکت»مفهوم ضرب المثل -18

         .................................................................................................................................................................................................................... 
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من است  توانستن است پس تالش را پیشه ی خود قرار دهیدخواستن   شما آرزوی  فقیت   مو


