
 

 

    

  .مشخص کنید) ×(گزینه درست را با عالمت
  در کدام عبارت  مناد وجود دارد؟ 

  خدایا به من کمک کن) ب  خوش به حال شما)الف
  من کالس ششم هستم ) د      .خورشید تابان است ) ج
  به معناي عمیق است ؟) کاري( در کدام گزینه)2

                                                                                                         .                       اگه کاري داشتی صدایم کن )ب      با دوستم کاري داشتم                  )الف
  .رستم زخمی کاري به اژدها زد ) کاري نکن بعد پشیمان بشی؟                                       د) ج
  کدام یک از کلمات زیر جمع است ؟)3

  علم)د  علما)ج  معلم              )ب                عالم   ) الف
  علما به چه چیزي تشبیه شده اند ؟)) علماي چون چراغ ما را در تاریکی ها هدایت می کنند(( در جمله )4

 چون) هدایت                        د) چراغ                 ج) ب       تاریکی            ) الف

1  

  چیست؟یر کنایه هاي ز منظور از 
  :  آب در هاون کوبیدن 

 :                            نوش دارو بعد از مرگ سهراب
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  .جمع ببندید )) ان(( واژگان زیر را با 
 :خسته                                     :         رفته                               :               ستاره                          :            پرنده 
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  .معناي کلمات زیر را بنویسید
  :سلیم       :کوي              :علیم                        :                                                     بدرقه 

  :غفلت         :الکن  :نخجیر         :                  کمند:                                   اهریمنی

4 

  .بیت هاي زیر را کامل کنید 
  سهل است اگر که جان دهم اکنون براي تو....................................................         

  ..............................................................کم گوي و گزیده گوي ، چون در           
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  .معناي ابیات و جمالت زیر را بنویسید
  از خوردن پر، مالل خیزد                        آب ار چه همه زالل خیزد      

..............................................                       .................................  
  .خورد و دیگر آن که آموخت و نکردیکی آنکه ندوخت و ن: دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند

..................................................................................................................................  
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  .کلمات زیر را بنویسید) مخالف( متضاد
 :فرجام                    :       دادگر                       :    تنبل                     :          اسیر                              :     نو                               :    به
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  .هریک از افراد و شخصیت هاي زیر چگونه به کشور ایران خدمت کرده اند؟ توضیح دهید
  ..............................................................................................................................................................................................:دهخدا

  ............................................................................................................................................................................................:دریاقلی
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  .جمله زیر را در یک سطر کامل کنید
  .......................................................................................................................................................................................شهدا همیشه 
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  چیست ؟)) هر که بامش بیش ، برفش بیشتر (( مفهوم ضرب المثل 
................................................................................................................................................................................. 
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  .خط بنویسید  10در مورد موضوع زیر  
بی توجهی به قوانین  –بی احترامی  -ینظمبی  – د با غیبت ربرخو( رفتاري حالت هاي مختلف  ؟با شما چگونه رفتار شود در محیط مدرسه و کالس  دوست دارید

  .دبیان کنی دانید مناسب میرا در نظر بگیرید و نوع برخوردي را که ...)هاي درسی و اخالقی وتالش - توجهی به تحصیل بی  –
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:سال تحصیلی                                                                      :نام خانوادگی  

:وقت                                                           نگارش پایھ ششم : امتحان   
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