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 الف( در هرسوال گزینه درست را انتخاب کنید.

 است؟ صحیح آن معنی به توجه با کلمه کدام الیام(1

 دریا: بهر( د                  دوری: حجر( ج                 قفلت: بی خبری( ب              مشفق:دلسوز( الف

به نوعی نوشته که در آن نویسنده اطالعاتی درباره ی موضوعی خاص در اختیار کسانی می گذارد که از  -2

 آن آگاه نیستند.................گویند.

 توصیف (د                            گزارش ج(                    حال شرح(ب                       مقایسه (الف

 دارد؟ وجود ادبی آرایه چه(( برش از خون رود چون ریخت فرو سرش بر از بنداخت و تیغ بزد: )) بیت در-3

 مبالغه ( د                       کنایه ( ج                 بخشی شخصیت ( ب                       تضاد (فال

 ..............بجز است درست ها گزینه ی همه امالی-4

 د(محنت           د(محال                       سحاب                       ب(تعلیف                          الف(

 نیاز به تالش بیشتر:قابل قبول:                        وب:                        خ                       خیلی خوب:

 ب(در هرسوال جاهای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.

 . شود می گفته................................  هستند قافیه هم ، بیت هر مصراع دو ، آن در که شعری هب (5

 کلمه ......................  مشبه به است.  "قایق سرخ است.د همچو ششهی "( در جمله6

 در درس داستان من وشما ، آوا وصدا  ، ............... و اشاره سه چهره زبان فارسی هستند.(7

 .(.................... کلماتی هستند که اجزای جمله را ندارند ، ولی معنای یک جمله کامل را بیان می کنند8

 :بیشتر تالش به نیاز:                    قبول قابل                      :  خوب          :               خوب خیلی

  مشخص کنید.( غ )نادرست را با  و سؤال ( ص  )را با سؤال درست ج( 

 است.ی علم هم خانواده  عمل( 9

 شباهت های دو چیز است.تفاوت ها و  ان بی مقایسه  (11

 .نگر احساس و عاطفه باشد اکه بیاست جمله ای  جمله ی امری (11

 آوخ یک شبه جمله است.(12

 به نام خدا

 آزمون نوبت دوم فارسی ششم                                نام دبستان :                نام ونام خانوادگی:                     
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 :بیشتر تالش به نیاز:                    قبول قابل               :           خوب                :         خوب خیلی

 د( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

 ن سیاه وسفید می ترسد ( چیست؟( مفهوم ضرب المثل )مارگزیده از ریسما13

 

 .بنویسید و کرده جدا هم از را  جمع و مفرد های واژه زیر، های واژه میان در (14

 شعر، کلمات ، کتاب ، الفض ، کتب ،، اشعار فاضل کلمه، 

 :مفرد

 :جمع

 عبارت و بیت زیر به زبان ساده بنویسید. (15

 .دار تازه واحسان مردمی به ایشان ودوستی کن اندیشهپس به کار دوستان 

 

 ناشناسی که به تاریکی شب                   می بَرَد شام یتیمان عرب

 

در یک یا دو  گُل با را خود گوی و گفت ؛ گفتید می او به هایی چیز چه می کردید صحبت گُل با اگر (16

 .بنویسیدبند 

 

 

 

 واژگان ستون سمت چپ بیابید وبه هم وصل کنید.سمت راست را در ستون  نمعنی واژگا (17

 درست بقا

 عادل متفق

 جاودانگی صواب

 هماهنگ دادگر

 

 :بیشتر تالش به نیاز    :          قبول قابل         :            خوب                 : خوب خیلی: پایانی ارزیابی  
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 امال

 .بنویسید را آن صحیح و کنید مشخص را امالیی غلطهایدر عبارات زیر  (1

 ویک در فرسوده های اتومبیل از گورستانی در خود خوردسال فرزند با و بود فروشی اوراق قلی دریا شغلالف( 

 .کرد می زندگی آبادان ی هاشیه در ذالفقاری

 های اندیشه به واژه، چهار این درباره تفکّر با شما چون بود، آلی خیلی:  گفت و برخواست جای از لممع ب(

 .کند بیان را خودش نظر ، هم دیگر گروه بگزارید، امّا اید، یافته دست ای تازه

 لغتنامه.کرد تکمیل را خیش مألومات و پرداخت فرانسوی زبان گرفتن فرا به زمان، همان در دهخدا ج(

 .ردک کوشش سال چهل نزدیک کتاب، این تعلیف باری دهخدا. است فارسی زبان در لغت کتاب مفسّلترین

 گواحی ارچه زن دروغ که گیرید پیشه گفتن راست.شود خوانده آحنگ به که است این خانی نظم آداب د(

 د.نیای نیکو مشورت بی شقلی وهیچ باشد رایی ظعیف از ها کار در کردن مشورت.نپزیرند دهد راست

 .کنید انتخاب را کلمات صحیح شکل( 2

 .خواندند سالک در را خود( انشاء -انشای) آموزان دانش -

 .ماند می باقی جاویدان تاریخ در ما بانقال(شهداء -شهدای) نام: گفت معلم -

 .گردد ملول (مثتمع/ مصتمع/ مستمع) که نکنند چنان خوانی، نظم در -

 .شود سبک مردم، چشم در که نگوید( گذاف-گزاف) و محال سخنان -

 

 

 

 

 

 

 


