
  15/10/1400تاریخ :                              بسمه تعالی                                          نام و نام خانوادگی:    

                   دقیقه45      مدت :  رستان گلوگاه               آموزش و پرورش شه                              معلم : خانم کاویان 

 ارزشیابی دی ماه          پایه : ششم   خترانه گل یاس             دبستان غیردولتی د                            ( ءانشافارسی)درس : 

 شرح سوال                                                                         

 1  .را به نثر ساده بنویسید.بیت های زیر 

 نورِ آن روی / برو از بهر او ، چشم دگر جوی . خرد را نیست تابِالف( 

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

  د آذرگشسب ندیدش برانگیخت اسب / بدو تاخت مانچو رسم بب( 

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

 الوطن همی خوانیم  یم کز طفولیت / درس حبّج( شکر دار

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

 2ت زیر را مشخ  کنید. . نوع جمال 

 الف( چرا این جمله را روی صخره حک کردی

 ب( خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع 

 3 . .گزینه درست را انتخاب کنید 

 (الف( بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟   ) مهرت برون نمی رود از سینه ام که هست/ این خانه، خانه تو و این دل سرای تو

  . چهار4. سه                  3. دو                     2           . یک     1

 ب( در کدام گزینه واژه های هم خانواده به کار رفته است؟ 

 اعضا   –. موضوع 4غفلت              –. غنیمت 3طبقه               –. نقطه 2دقایق               –. دقیق 1

 4به سواالت زیر پاسخ دهید.  . با توجه به بیت داده شده 

 ظ نام تو الکن است دریاقلی ! به وسعت دریاست نام تو / تاریخ در تلفّ

 الف ( منادا را بنویسید. 

 ب( تشبیه و ارکان آن را بنویسید. 

 

 ج( کدام کلمه نشان می دهد که بیت مبالغه دارد؟ 

 



 تاریخ :         عالی                       بسمه ت                                 نام و نام خانوادگی:           

 مدت :                               آموزش و پرورش شهرستان گلوگاه                                       معلم : خانم کاویان  

 ارزشیابی دی ماه          پایه : ششم                      دبستان غیردولتی دخترانه گل یاس                           (انشافارسی) درس : 

 شرح سوال                                                       

 5 ..به سواالت زیر پاسخ دهید 

 رخش به تنگ می آید ، کنایه از چیست؟  الف(

 در لغت به چه معناست؟ آذرگشسب ب( 

 ، چیست؟ سر ج( نقس دستوری کلمه ی ) سر( در مصرع از آن پس نهاد از بر خاک

 د( قافیه و ردیف را در بیت ) درد عشقی کشیده ام که مپرس/ زهر هجری چشیده ام که مپرس ( را مشخ  کنید. 

  6 .  .؛   :   !  (  0) ؟  در جاهای خالی عالئم نگارشی مناسب قرار دهید   ، 

 ا نش گفت )  ( گوش کنید )  ( هنوز هم دیر نشده )  ( آیا مایلید که تسلیم مغول ها شویم)  ( هرمز به پسر

  7 دو خط بنویسید.   ( نوش دارو بعد از مرگ سهراب)  . در مورد ضرب المثل 

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

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

 

 به جز کشته ی خویشتن ندروی                                                                                                  

 

 

 بازخورد معلم                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



            پایه ی ششم          (         انشا فارسی) درس                1400پاسخ نامه سواالت ارزشیابی دی ماه 

 دبستان غیردولتی دخترانه گل یاس    

 حقایق را ندارد و برای شناخت حقیقت باید به دنبال راه دیگری باشیم. . الف( عقل و دانش انسان توانایی درک و شناخت تمام 1

 وقتی رستم اورا دید اسب خود را مانند آتش تند و تیز به حرکت در آورد. ب(  

 ج( خداوند را شکر می کنیم که از دوران کودکی درس دوست داشتن وطن را یاد گرفته ایم. 

  . الف( خبری                  ب( امری2

 . الف( گزینه سه             ب( گزینه یک 3

 وسیع بودن وجه شبه   -ادات تشبیه حذف شده    -دریا مشبه به    -دریاقلی ، مشبه  ب(        . الف( دریاقلی منادا  است. 4

  لکنت می افتد.فتن نامش به کلمه الکن مبالغه دارد یعنی نام دریا قلی به قدری سخت و بزرگ است که تاریخ برای گج(    

 ب( به معنای اسب               . الف( کنایه از خسته شدن رخش است. 5

 مپرس ردیف   -کشیده ام و چشیده ام قافیه  د(                                     سر مفعول است. ج(     

 ) ؟ (  –) ، (  –) ! (  –. ) : ( 6

 می نویسد.  خود با توجه به درک و دریافت . هر دانش آموز 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      نام و نام خانوادگی : 


