
 

 

 

زير اسم است؟واژه هاي كدام يك از -1  

 الف)بخشنده                  ب)دستگير               ج)منزل                   د)دانا

 2-در كدام تركيب صفت وجود ندارد؟

 الف)خداوند بخشنده           ب)باغ بزرگ            ج)عقاب كوهستان                      د)سخن رسا

دارد؟ در كدام گزينه تركيب اضافي وجود-3  

زبان تلخ                       د)عقاب تيزپروازالف)منزل عشق                  ب)خداوند بزرگ                 ج)  

در كدام گزينه تركيب وصفي وجود دارد؟-4  

نالف)بچه ي عقاب                  ب)جوجه ي مرغ                 ج)آشيان فراخ                د)كاروان ايرا  

كدام گزينه با ديگر گزينه ها فرق دارد؟-5  

 الف)بخشنده                      ب)خطابخش                 ج)باغي                   د)روزانه

كدام گزينه فعل نيست؟-6  

 الف)رساند                  ب)گفتن                       ج)آفريد                     د)پذيرفت

جمله با ديگر جمله ها فرق دارد؟كدام -7  

دالف)باد بهاري وزيد                   ب)عقاب پرواز كرد                        ج)خدايا مرا ببخش                د)بابل آواز خوان  

»هرگز نرسد به منزل عشق/بي بدرقه ي تو كاروان ها«در بيت زير نهاد كدام است؟     -8  

ب)بدرقه                ج)كاروان ها                       د)نرسد        الف)منزل            

»به نام خدايي كه جان آفريد/سخن گفتن اندر زبان آفريد«در بيت مقابل قافيه كدام گزينه مي باشد؟       -9  

د)گزينه ب و جالف)آفريد                     ب)زبان                       ج)جان                      

 10-معني كدام گزينه نادرست است؟

 الف)فاخته:كوكو              ب)ربيع:بهار                      ج)مخلوق :آفريدگار                  د)مرغزار:چمن و سبزه

تست فارسي مهرماه                        شماره آزمون: اولدبستان غيردولتي هوش پرور                  

دقيقه 17:زمان آزمون   نام دانش آموز .................................               پايه ششم                                    



به ترتيب كدامند؟»گردون،غنيمت،معرفت«مترادف كلمه هاي -11  

ب)سود،آسمان،شناخت     الف)شناخت،سود،چرخنده                      

 ج)آسمان،سود،شناخت                              د)منفعت،سود،آسمان

در كدام گزينه صفت،قافيه است؟-12  

 الف)باز به گردون رسيد،ناله ي هر مرغ زار                         ب)هر ورقش دفتري ست،معرفت كردگار

د)هرگز نرسد به منزل عشق                           ج)باد بهاري رسيد از طرف مرغزار            

كدام يك از اسم هاي زير مفرد است ولي معني جمع دارد؟-13  

 الف)درس                 ب)سپاه                   ج)خانه                         د)كوچه

كدام گزينه تركيب وصفي مي باشد؟-14  

ب)برگ درختان                  ج)باد بهار                 د)ناله ي موزون الف)معرفت خداوند                

در جمله ي زير چند فعل وجود دارد؟-15  

انديشه كردن اندر كار خالق و مخلوق ،روشنايي افزايد اندر دل و غفلت از اين و نا انديشيدن ،تاريكي افزايد اندر «
»دل و ناداني گمراهي است.  

ب)چهار                 ج)پنج                 د)دو         الف)سه           

 16-معني كدام كلمه درست نيست؟

 الف)خالق:خلق كننده                  ب)مخلوق:خلق شده                 ج)معرفت:شناخت        د)غرض:وام

معني بيت زير كدام گزينه مي باشد؟-17  

»هر ورقش دفتري ست،معرفت كردگار      برگ درختان سبز در نظر هوشيار    «  

 الف)برگ درختان در نگاه عاقل ورق دفتر مي باشد.

 ب)برگ درختان سبز در نگاه عاقل هر برگش دفتري است از شناخت خداوند

 ج)هر ورق دفتر مثل يك برگ درخت مي باشد از نظر عاقل

 د)شناخت خداوند هر ورقش مثل يك برگ درخت است.

ششم:خانم رحيميآموزگار پايه   


