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 . هم معنی کلمات زیر را بنویسید 1

      .........: ............دستگاه      .......  ..      اهریمن : ..................فضل : ...................        تجلی : .........      ربیع : .................

 مَلِک : .............     تیمار کردن : ..........................    : ............ نخجیر .      : ................ ........      عالمهبعثی : .....................

 

 در جمله های زیر نهاد و فعل را مشخص کنید . 2

 مهمان ها با دسته گل به خانه ی ما آمدند .

 دوست خوب مانند آیینه است .

 

 . آن را مشخص کنید قافیهکنید و  بازنویسیبیت زیر را به نثر ساده  2

 بزد تیغ و بنداخت از بَر ، سرش                    فرو ریخت چون رود ، خون از بَرَش

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

 

 جمع کنید . «ان » واژگان زیر را با  3

 :                           خزنده :  خسته      رفته :                          ستاره :                                 پرنده : 

 

 .را مشخص کنید  ترکیب اضافیو  ترکیب وصفیدر بیت های زیر   4

 به نام آن که جان را فکرت آموخت               چراغ دل به نور جان برافروخت

 قربان مهربانی و لطف و صفای تو       ای مادر عزیز که جانم فدای تو                

 

 .کنید مشخص را حرف ندا و  منادا زیر  عبارات در 5

 منادا نشانه ی ندا عبارات و مصراع ها

   سعدیا ، مرد نکونام ، نمیرد هرگز

   خدای کعبه ، ای یکتا

   رایا رب نکن از لطف ، پریشان ما 

   ای وطن ، همچو باران بهاری
 

 

 کدام یک از شعرهای زیر مثنوی است . 6

 باز به گردون رسید ، ناله ی هر مُرغ زار        باد بهاری وزید از طرف مرغزار            

  خیز و غنیمت شمار ، جنبش باد ربیع      ناله ی موزون مرغ ، بوی خوش الله زار       

 ز بهر نیایش ،سر و تن بشست             یکی پاک جای پرستش بجست       

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

 ز هر بد تویی بندگان را پناه                  تو دادی مرا ، گُردی و دستگاه       

 

 نام :

 : نام خانوادگی

 ابتدایی کالس ششم

 عالیـــــمه تــسـب

 .………………سازمان آموزش و پرورش استان 

 .…………مدیریت آموزش و پرورش شهرستان 

 ………………………………دبستان 

 دی ماه  –آزمـون پایانی فارسی  

 1336/     /      اریخ : ـت

 دقیقه         ون :ـدت آزمـم

    وزگار : ـآم

         



 

 

 به چه معناست ؟ «بی» در دوبیتی زیر  7

  بیبه حمد و قُل هُوَ ا... کارشان       بیخوشا آنان که ا... یارشان 

 بیخوشا آنان که دائم در نمازند          بهشت  جاودان بازارشان  

 

 . .............................................................................................................................کنایه از چیست ؟ « در خانه ی او همیشه باز است » الف(  8

 ............................................... ................................................................................کنایه از چیست ؟ « از هفت خان رستم گذشته است » ب( 

 

 برداشت خود را از ضرب المثل های زیر بنویسید . 3

 ....................................نوش دارو بعد از مرگ سهراب : .................................................................................................

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

 .......................................................................................هر که بامش بیش ، برفش بیشتر : ..........................................

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

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید . 3

 .............................. .به چه کسی اشاره دارد؟ .....................................« تو»، « می ریختم تمام جهان را به پای تو»الف( در مصراع 

 چیست؟ ......................................................................................................... . «از هفت خان گذشتن»ب( منظور از عبارت 

 ...... .................ج( ارزش و عظمت لغت نامه ی دهخدا را با چه کتابی برابر نهاده اند؟ چرا؟ ........................................................

 کسی یا چیزی را به کسی یا چیزی دیگر مانند کردن ............................. گفته می شود .د( 

 هـ( وقتی درباره ی مطلبی به طور غیر مستقیم صحبت می کنیم به آن .......................... می گوییم .

 ................. همیشه اول جمله می آید .و( 

 

 

 

 

 

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب

    

 

 بازخورد توصیفی معلم:

 ف فاضلی پورـیوس طراح:

 . تـمى از دانش اسـرسش نیـپپیامبر اکرم)ص( می فرمایند: 


