
 بسمه تعالی
93-99 آزمون نوبت اول درس فارسی پایه ی ششم ابتدایی مدرسه ی شهید منتظری سرچاه                                              سال تحصیلی  

 
06زمان :                         نام ونام خانوادگی:                                  نام پدر:                                                      

 

ردی شرح سوال
 ف

 به نثرساده وروان بنویسید.
مردمان تا زنده اند ازدوستان ناگزیرند:................................................-  
..مشورت ناکردن در کارها ضعیف رایی باشد:..................................................... -  

 رستم به تنگ آمد:............................................................................................
 

1 

 کلمه ها رابا شکل مناسب در جدول جمع ببندید:

 کلمه ان ها ات
 لغت نامه   

 دانشمند   

 اطالع   
 

2 

 شعر راکامل کن :
مایه ..............................                        زیرا بود رضای خدا،در ............................ خشنودی تو                    
جان عالم به ..........................                          ......................... مست والی تو علی                   

 

3 

ا بنویسید : مفرد کلمه های زیر ر  
واژگان :                          صنایع :                                     ابیات :                            قواعد :   

 

4 

 مخالف کلمه های زیر را بنویسید :
(      بیرون )                    (                    نهایت )                     (          سپاس )                     (    قوی رای )     

      

5 

مه تنوین دار بنویسید: مانند ) ظاهراً( لدو ک  ................ .....................  

 
6 

 با کلمه های زیر جمله خواسته شده را بسازید :
..علم طب : ) پرسشی (  ........................................  

 
 زندگی :) امری ( ..................................................

 
 به به :) عاطفی ( ....................................................

 
 امام زمان :) خبری ( ................................................. 

7 

مضاف ومضاف الیه را مشخص کنید : /در ترکیب های زیر موصوف و صفت   
( شیشه ی ساختمان )                 (        ه ی بزرگ )                 ( دبستان قلم )          کردار نیکو )                   ( خان   

 

8 

  در کدام یک از کلمات زیر نمی توان آرایه جان بخشی استفاده کرد : 

 
□تاریخ   □آهو   □انسان      □درخت     

9 



 کدام کلمه جمع است ؟ 

 □خیابان            □آرمان  □اژدها   □آدمیان 

      

16 

کدام دو کلمه ی روبرو نمی توانند قافیه باشند .    

□روشن : گلشن              □رفتار : کردار             □آسمان : خورشید           □یار : بار       

 

11 

بقیه فرق دارد ؟کدام کلمه با   

□حامل                   □حامد                       □حمل                      □تحمل     

 

12 

 برای هر کلمه دو هم خانواده بنویسید.
 تعلیم :                                                              عظمت :

 

13 

 جدول را کامل کنید : 

              
 کلمه گذار گی مند انگیز

اندیش        

 جاودان     

 بنیان     

نشاط        
 

14 

 در متن زیر غلط های امالیی را پیدا کرده و بنویسید .
در میان دانشمندان معاسر ایران ، باید االمه دهخدا رابزرگ مرد فرحنگ ایران دانست .   

ا،آینده ی درخشانی خاهد داشت،او به مقام بزرگی خواهد رسید .شیخ عطار گفت : مراغب محمد باش، به خاست خد  
 وتن خانه ی شماست ،من آمل پیوستگی وعتحاد همه ی اعزای  این خانه ام .) تشدید غلط محسوب نمی شود .(

1     .........................)2 .................)3 ...........................)4...................) 5..................... )  
 

6 ..........................)7  ...................)8  ......................)9 .........................)16....................)  

 

15 

د وگزاره را مشخص کنید .ازیر را معنی کرده نهشعر   
اروانهاهرگز نرسد به منزل عشق           بی بدرقه ی تو ک  

     

 معنی شعر 

نهاد    

 گزاره 
 

16 

( را درسه سطر توضیح دهید . جایی که نمک خوردی نمکدان مشکنفهم خود را از ضرب المثل )   
 
 
 

   
 

 

17 

موفق وپیروز باشید غالمی      


