
است–است : آب ؛ صواب                          : قافيه

درست ، بهتر: صواب / پاکی ، زاللی : لطف : 

.بهتر استبا اینکه حرف زدن و سخن گفتن مانند آب پاك است اما کم حرف زدن : 

خیزد ، خیزد: زالل ، مالل: قافيه

)رنج ، سختی( مالل ) / پاك و صاف(زالل ) / اگرچه(ارچه: 

.اگرچه آب پاك و تیز است اما  اگر در خوردن آن زیاده رووي شود باعث رنج و درد می شود: 

در و پر: قافيه

)مخفف از( ز ) / مروارید(در : 

.اندك و پر تضاد دارند./ مروارید تشبیه شده استآرایه ي تشبیه          سخن اندك به 

.کم حرف بزن و این سخن کم تو مانند مروارید با ارزش باشد تا در دنیا همه از آن بهره مند شوند: 

سخن: شعر 

دومفصل –نکات مهم ادبیات فارسی ششم 
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در ، پر: قافيه

توان زد–توان زد : 

دروغ، خود ستایی، ادعا کردن(الف زدن:

تشبیه سخن به مروارید با ارزش: 

.سخنان کم ارزش زیاد گفته می شود و زیاده گویی مثل خشت بی ارزش است.به سخن ارزشمند می توانیم افتخار کنیم:

دماق پرور ، بهتر:قافيه

)خوش بو(دماغ پرور :

.گل دماق پرور ترکیب وصفی است: 

.یک دسته گل خوشبو از توده ي انباشته شده ي صد گیاه بهتر است: 

) مراقبت ( تیمار ) / از بین بردن( از هم دریدن کنایه از ) / پر زور(قوي پنجه ) / تعداد(شمار) / شیطان(اهریمن:

سخنی که از خشم ( پرخاش ) /  عصبانی شدن(در خشم شدن کنایه از ) / کوبیدن( کوفتن ) /  پایان، عاقبت ( فرجام ) / شکارگاه( نخجیر 
)از کشتن( از پاي در آوردن  کنایه) / خسته شدن(به تنگ می آید  کنایه از ) / نشان می دهد( می نمایاند) / می آیدروي زبان 

خاك ، چاك : قافيه

)جدا کرد(برکند / ) عصبانی شد( جوشید) / فریاد زد( خروشید : 

.زمین نهاد است.جمله است و خک مفعول می باشد4بیت داراي : 

هفت خان رستم
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.این بیت داراي مبالغه می باشد: 

.رخش فریاد کشید و خشمگین شد و خاك بلند کرد تا جایی که زمین از سمش شکافته شد: 

سرش ، برش: قافيه

.خون نهاد جمله می باشد. نیغ و سر مفعول هستند. جمله دارد3بیت : 

)خون مانند رود جاري شد(مبالغه .تشبیه در مصراع دوم : 

.با ضربه ي شمشیر سر او را از بدن جدا کرد و خون مانند رود از تن او جاري شد: 

کمند و بند: 

چین هاي طناب : خم کمند . ریسمان محکمی که  هنگام جنگ آن را برگردن و کمر دشمن اندازند:کمند: 

قید زمان: ناگه / خم کمند و سر جادو ترکیب اضافی / مفعول :سرجادو / مفعول : خم کمند : 

.بیت تشبیه و کنایه دارد: 

.کمند را به سرعت به سمت جادوگر پرتاب کرد اورا اسیر کرد: 

نیم و بیم: 

مخفف از او :زو / شمشیر کوچک : خنجر / کمر : میان : 

.رستم با خنجر جادوگر را نصف کرد و با این کار باعث ایجاد ترس و وحشت در جادوگران شد: 

3
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اسب و گشسب: 

آتش تند و سریع ، آتش مقدس ، در شاهنامه به معناي آتش جهنده  و کنایه از هر چیز مورد نیایش و ستایش آمده و نیز اسم : 
.یکی از پهلوانان ایران است

.در آورد و با سرعت مانند آتش جهنده ، تندو سریع به او حمله کردوقتی رستم ارژنگ دیو را دید ، اسبش را به حرکت : 

دلیر و شیر: قافيه

= در اینجا (شجاع : دلیر / دگار آفری: یزدان / شکر و سپاس  : ستایش / مانند : به کردار/ یال و موهاي بلند پشت گردن اسب : 
)رستم

نهاد: دلیر / مفعول  : سر و گوش و یال .بیت دو  جمله دارد: 

.رستم شجاعانه سر و گوش و یال ارژنگ را گرفت و مانند شیر سر از تنش جدا کرد: 

بشست و بجست: قافيه

براي : زبهر :     

.ز بهر نیز حرف اضافه می باشد.پاك جاي ترکیب وصفی است : 

.براي عبادت خداوند سر و تن خود را شست و جاي پاکی را براي راز و نیاز جستجو کرد:

سر و دادگر:افيهق

برقرار کننده ي عدالت: دادگر/ قاضی  : داور . / کاي مخفف که اي می باشد: 

.منادا می باشد که نوعی ترکیب وصفی است: داور دادگر/ سر مفعول است . / بیت داراي سه جمله است:
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قدرت و توانایی ، عظمت: دستگاه / پهلوانی ، شجاعت : گردي :

.تو پناه همه ي بندگان در مقابل بدي ها هستی و تو به من پهلوانی و قدرت دادي: 

******************************************************************************

چنان که از حالت و حد معمول بگذرد و براي شنونده .مبالغه آن است که در توصیف چیزي یا کسی زیاده روي کنند:مبالغه- 1
.شگفت انگیز باشد

شود کوه آهن چو دریاي اب                     اگر بشنود نام افراسیاب:      مثال

گوینده آن را چنان به کار ببرد که ذهن شنونده از معنی نزدیک به .سخنی است که داراي دو معنی نزدیک و دور باشد: - 2
کنایه از انجام ندادن : دست شستن از کاري ./ حال شدنکنایه از خوش: قند در دل کسی آب شدن : مانند . معنی دور منتقل شود

آن کار

******************************************************************************

لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟

.نشانه ي مفعولی نیست. می باشد)) به((را در اینجا حرف اضافه است و به معنی : نکته 

.مفعول است: ادب ./ و ضمیر پرسشی است)) چه کسی((به معنی)) که((

ادب از چه کسی آموختی؟: به لقمان گفتند : معنی عبارت

.گفت از بی ادبان؛هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد ، من از آن عمل ، دوري کردم

.حذف شده است] آموختم[گفت از بی ادبان((از انتهاي جمله ي )) آموختم((فعل : نکته

.زیرا هر کار نادرستی که انجام می دادند من آن  کار را انجام نمی دادم.گفت از انسان بی ادب آموختم: معنی عبارت

****************************************************************************
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.شگفت انگیز باشد

شود کوه آهن چو دریاي اب                     اگر بشنود نام افراسیاب:      مثال
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کنایه از انجام ندادن : دست شستن از کاري ./ حال شدنکنایه از خوش: قند در دل کسی آب شدن : مانند . معنی دور منتقل شود

آن کار

******************************************************************************
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.زیرا هر کار نادرستی که انجام می دادند من آن  کار را انجام نمی دادم.گفت از انسان بی ادب آموختم: معنی عبارت
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: جرأت / آداب و رسوم : فرهنگ / باالخره ، سرانجام : عاقبت/ هیاهو ، شلوغی : همهمه : ار درس معنی لغات و عبارات دشو
دلیري–شهامت 

******************************************************************************

–در –اتّحاد –نگاهبان –تلفّظ –گانگی چند –سلیقه –اند تاخته –هر ظا–اند افزوده –نغمه –نسل –آغاز –فراز و فرود 

–ارژنگ –کمند خم –تیغ –سهمگین –شسم–فرجام –نخجیر –پنجه قوي –کیکاووس –اهریمن –خان هفت –میراث 

جرأت–همزبان –غریبی احساس –عاقبت –غلط –حسابی –عصر –ذوق =د–همهمه –حیاط –بجست 

****************************************************************************

بیگدلی–بانک سواالت ششم 

به روز ترین و بزرگترین منبع دانلود 

نه سواالت امتحانی ششمونم- 1

آزمون هاي علمی و تیزهوشان - 2

پایه ششمآزمون هاي مستمر- 3

فیلم ها و اسالید هاي آموزشی ششم-4

مستند هاي علمی و جذاب-5

پایه ششم)هفتگیومستمر(تیزهوشان آزمون هاي - 6

نکات و جزوات درسی ششم -7

....و - 8

6

: جرأت / آداب و رسوم : فرهنگ / باالخره ، سرانجام : عاقبت/ هیاهو ، شلوغی : همهمه : ار درس معنی لغات و عبارات دشو
دلیري–شهامت 

******************************************************************************

–در –اتّحاد –نگاهبان –تلفّظ –گانگی چند –سلیقه –اند تاخته –هر ظا–اند افزوده –نغمه –نسل –آغاز –فراز و فرود 

–ارژنگ –کمند خم –تیغ –سهمگین –شسم–فرجام –نخجیر –پنجه قوي –کیکاووس –اهریمن –خان هفت –میراث 

جرأت–همزبان –غریبی احساس –عاقبت –غلط –حسابی –عصر –ذوق =د–همهمه –حیاط –بجست 

****************************************************************************

بیگدلی–بانک سواالت ششم 

به روز ترین و بزرگترین منبع دانلود 

نه سواالت امتحانی ششمونم- 1

آزمون هاي علمی و تیزهوشان - 2

پایه ششمآزمون هاي مستمر- 3

فیلم ها و اسالید هاي آموزشی ششم-4

مستند هاي علمی و جذاب-5

پایه ششم)هفتگیومستمر(تیزهوشان آزمون هاي - 6

نکات و جزوات درسی ششم -7

....و - 8

6

: جرأت / آداب و رسوم : فرهنگ / باالخره ، سرانجام : عاقبت/ هیاهو ، شلوغی : همهمه : ار درس معنی لغات و عبارات دشو
دلیري–شهامت 

******************************************************************************

–در –اتّحاد –نگاهبان –تلفّظ –گانگی چند –سلیقه –اند تاخته –هر ظا–اند افزوده –نغمه –نسل –آغاز –فراز و فرود 

–ارژنگ –کمند خم –تیغ –سهمگین –شسم–فرجام –نخجیر –پنجه قوي –کیکاووس –اهریمن –خان هفت –میراث 

جرأت–همزبان –غریبی احساس –عاقبت –غلط –حسابی –عصر –ذوق =د–همهمه –حیاط –بجست 

****************************************************************************

بیگدلی–بانک سواالت ششم 

به روز ترین و بزرگترین منبع دانلود 

نه سواالت امتحانی ششمونم- 1

آزمون هاي علمی و تیزهوشان - 2

پایه ششمآزمون هاي مستمر- 3

فیلم ها و اسالید هاي آموزشی ششم-4

مستند هاي علمی و جذاب-5

پایه ششم)هفتگیومستمر(تیزهوشان آزمون هاي - 6

نکات و جزوات درسی ششم -7

....و - 8

6


