
 

 11تا 1فارسی درس  آزمون                                   فالورجان شهرستان پرورش و آموزش مديريت:                                                                      نام

 11/89/ 2  تاريخ آزمون                                                                    شاهد طالقانی دبستان       :                                                            خانوادگی نام

 دقیقه 54مدت آزمون :  پايه ی ششم طراح : صادقی

 مشخص كنید .×   و نادرست بودن عبارات را با عالمت √الف( عبارات درست را با عالمت 

 .                                                                                               تهیه ی روزنامه ديواری يک كار گروهی و كسب مهارت جمعی در نوشتن است ـ 1

 .                                          ـ توصیف بیان تفاوتها و شباهتهای دو چیز است 2

      .يا حرف ندا است "جمله ی سعديا مرد نکونام نمیرد هرگز  درـ  3

                                             .واژه ی بنابراين بین دو جمله می آيد و علت و سبب را بیان می كندـ  5

 ب( كلمات هم قافیه را به هم وصل كنید.

 چشیده ام                         رفتار                          يزدان                                 درود                                            
                                                   

 سرود                            رسیده ام                          ديوان                          كردار                                                 

 مشخص كنید.× را با عالمت ( پاسخ صحیح ج

 ؟ چه آرايه ای به كار رفته است "بزد تیغ و بنداخت از بر، سرش        فرو ريخت چون رود ،خون از برش   "ـ در بیت  1

 د( جان بخشی                              ج( کنایه                                  ب(  تشبیه            الف (مبالغه                

 بجستیکی پاک جای پرستش شست            و تن ب بهر نیایش سر ز                 ؟ـ قالب شعر زير چیست 2 

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

 د( قصیده          ج(مثنوی                                          ب( دو بیتی                                      الف( غزل

 ؟  كدام گزينه با بقیه تفاوت داردـ  3

 د( ناظر                                 ج( نظارت                                   ظم(نب                             الف(نظر

 ؟است نادرستامالی كدام كلمه با توجه به معنای آن ـ 5

 بلند شدست: خوابرد(            خان: مرحله ج(                          پاداشثواب : ب(                 حیات: زندگیالف (  

 پر كنید. صحیح اماليی و با توجه به متن درس ( جاهای خالی را باكلمات د

ب ش لغتنامه  مفـ...................کتاب لغت در زبان فارسی است.دهخدا برای تـ ...............این کتاب نزدیک چهل سال کوشش کرد و

 و روز به مطالعه  و جمع آوری اطالعات مشـ.................. بود و این کار بی هیچ تـ............. و درنگی ادامه یافت.

 .( با توجه به متن به سواالت پاسخ دهیدهـ

یر ترین اثر دهخدا است.استاد پدر میان دانشمندان معاسر ایران، باید عالمه دهخدا را بزرگ مرد فرهنگ ایران دانست.لغت نامه اثاثی 

هر چند لهظه به حالت سستی و ظعف در می آمد. در طول راه ، همه از زیبایی نیشابور و آب و هوای دلپزیرش سخن می گفتند. 

 آفتاب در حال غروب بود.عطار می خاست برود.محمد از هدیه ی شیخ بسیار خوشحال شد.

 .ی را بنويسیدكلمه ی نادرست از نظر امالي 6ـ شکل صحیح 1

 ـ يک تركیب وصفی و يک تركیب اضافی بنويسید.2

 ل آن را مشخص كنید.ه دلخواه انتخاب كنید و نهاد و فعـ يک جمله ب 3

 ـ برای هر يک ازكلمات اثر و طول يک هم خانواده بنويسید. 5

 جمع كلمات حال و هديه را بنويسید.ـ  4

 ـ متضاد كلمات آفتاب و غروب را بنويسید. 6
 



 و ( به سواالت نگارشی زير پاسخ دهید.

 !  (  به طور مناسب استفاده كنید.  .ـ  در متن زيراز  عاليم نگارشی) ؟   :    ،     1
نانوا که مرد را گرسنه دید، پرسید:چه می خواهی مرد...اینها که می بینی نان است... مرد نگاهی به نانوا انداخت و 

 برادر...گفت....نان نیست... جان است 
 را در دو سطر توضیح دهید. "كار نیکو كردن از پر كردن است "ـ مفهوم ضرب المثل 2
 

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

 

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

 ه نثر ساده باز نويسی كنید.ـ ب3

 چو رستم بدیدش ، برانگیخت اسب                                  بدو تاخت مانند آذر گشسب                                                       
 

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

 معرفت کردگار ،هر ورقش دفتری است                            برگ درختا ن سبز در نظر هوشیار                                  
 

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

 

 متن زير را در سه سطر ادامه دهید.ـ 5

 .........................................................................................ک هنوز در خواب بود.قطره ای شبنمخورشید هنوز طلوع نکرده بود .گل سرخ کوچ

 

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

 

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

 

 ـ يک بند با موضوع دلخواه بنويسید و در آن از آرايه ها ی تشبیه ، مبالغه و كنايه استفاده كنید. 4
........................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

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

 Reyazi5931@کانال ریاضی فالورجان     

 خود ارزیابی دانش آموز ارزیابی معلم  عملکرد ردیف

   پاسخ صحیح به همه ی سواالت 1

   پاسخ صحیح به اکثر سواالت 2

   پاسخ صحیح به نیمی از سواالت  3

   پاسخ صحیح به تعداد کمی از سواالت 4

   پاسخ صحیح به هیچ یک از سواالت 5


