
 

 

 ای نام تو بهترین سرآغاز

  دبستانششم  فارسی

 آداب مطالعه     :  دهمانزشدرس  هایو دانستنی سؤاالت

 اکمل کنید...

 ساخته بشود. ی با معنیای که دو کلمههای زیر را با دو حرف متفاوت کامل کنید، به گونههر کدام از کلمه -1

 ...ـمالپ(                        معـ...ـومب(                   ملـ...لالف( 

 ...درست یا نادرست

 ⃝ ×       ⃝ √                                                     .بهتر است در خواندن داستان از شعر زیاد استفاده کنیم -2

 ⃝ ×       ⃝ √                                                               .است« حول»ی جمع کلمه« احوال»ی کلمه -3

 ⃝ ×       ⃝ √                               . ان با خبر بشویمکند از سرگذشت گذشتگخواندن قصّه به ما کمک می -4
 

 پاسخ دهید...

 ویسید.خانواده بنهای زیر، یک همبرای هر کدام از کلمه -5

                              ← تشدیدپ(                          ← عبورب(                    ← اطعامالف( 

 های زیر را بنویسید.ام از کلمهمتضاد هر کد -6

                              ← چاالکپ(                        ← محالب(                      ← غنیالف( 

 .ها را بیابید، قافیه«مه راستی کن که از راستی / نیاید به کار اندرون کاستی ه»در بیت  -7

 .های امالیی در متن زیر را پیدا کنید و شکل صحیح هر کدام را بنویسیدغلط -8

 «وده است، او را تصلّی باشد.چون مهنت و شدّت گزشتگان شنود، داند که هیچ کس از بند محنت آزاد نب»

 های زیر را به صورت ساده و روان بنویسید.عبارت -9

 ای که ادا خواهد کرد، باید که بر استاد خوانده باشد.قصّهالف( 

                              ب( سخنان محال و گزاف نگوید که در چشم مردم سبُک شود.

 سه مورد از فواید قصّه خواندن را بنویسید. -10

 های زیر را به صورت ساده و روان بنویسید.ی عبارتامعن -11

                     چون عجایب بشنود، نظر او به قدرت الهی، گشاده گردد.الف( 

 چون زوال ملک و مال سالطین گذشته بشنود، دل از مال دنیا و دنیا بردارد.ب( 

 پ( چست و چاالک به سخن درآید و خام نباشد.

 ر را وقت وقت به نظرم آراسته گرداند.ت( نث

 ث( چنان نکند که مستمع ملول گردد.
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 «مَلِک –مَلَک  –مِلک  –مُلک »                           .را بنویسید مقابل معنی واژگان -12             

 .را بنویسید «رسوالنیب و عجا، احوال» مفرد واژگان -13

 با توجّه به معنای جمله، زیر شکل صحیح کلمه، خط بکشید. -14

 خوانی است.گذشتگان از فواید قصّه احوال( –الف( آگاه شدن از )اهوال 

 نگوید. گزاف( –گویی این است که سخنان محال و )گذاف ب( از آداب حکایت

 وعی سخنی است.چه ن الیغ( –پ( باید دانست که جماعت، )الیق 

 ملول گردد. مصتمع( –خوانی، چنان نکنند که )مستمع ت( در نظم

 ؟اندازدالمثل میهر یک از توضیحات زیر، شما را به یاد کدام ضرب -15

 باشد. الف( هر فرد بهتر است از نظر فرهنگی و اعتقادی با کسی در ارتباط باشد که به او در این زمینه نزدیک

نفعتی از مکه سود و  شوندیمهر ریاکار و متظاهر هستند. در واقع، این افراد به این دلیل با دیگران دوست ب( برخی از افراد در ظا

 دست بیاورند.ها بهآن

 .خانواده را کنار هم بنویسیدهای همواژه -16

 مثبت  –تسلیت  –افتتاح  –تحویل  –سلطنت  –استماع  –فاتحه  –مستمع  –سالطین  –ثابت  –تسلّی  –احوال 

 های امالیی را بیابید و صحیح هر یک را بنویسید.در بین گروه واژگان زیر، غلط -17

و راغب الیق  –صر و ننظم  –خوانی غصّه –و عبرت پند  –و نابودی ذوال  –و آرامش تسلّی  –و شدّت مهنت  –احوال گذشتگان 

 و تکبیر فاتحه  –و شنونده مصتمع  –و گزاف مهال  –روی و میانهاعتدال  –و غذا تعام  –

 .های وصفی و اضافی را مشخّص کنیدترکیب -18

 مزّهبیطعام  –های رسوالن قصّه –شمار ی بیتجربه –سالطین مال  –ملک زوال  –محنت گذشتگان 

 .ی زیر بیابیدنهاد، مفعول و فعل را در جمله -19

 زوال مُلک و مال سالطین گذشته شنود.

 و، باید چه آدابی را رعایت کند؟گیک حکایت -20

 خوانی رعایت شود، چیست؟مواردی را که باید در آداب نظم -21

 چیست؟ «خوانی چون نمک است.نظم در قصّه»ی به جملهمشبّه و مشبّه -22

 ؟دارد عبارت زیر، چند جمله -23

 «خوانی.خوانی چند نوع است؟ بگوی دو نوع: اوّل حکایت گویی و دویم نظماگر پرسند که قصّه»

 خواندن را بیان کنید.های قصهسه مورد از فایده -24

 ی آن یاد کرد؟را باید در آغاز و پایان نوشته از شاعر یا نویسندهچ -25
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 انتخاب کنید...                 

 ی چه کسی است؟از کدام کتاب و سروده« تی پیشه نیستبه گیتی، به از راس»شعر  -26

                ردوسیف -شاهنامه ( 2          الدین حسین واعظ کاشفیکمال -نامه فتّوت( 1

 سعدی -گلستان  (4                                           سعدی -بوستان ( 3

 ؟به چه معنی است« آش نخورده و دهان سوخته»المثل ضرب -27

             تنبیه به خاطر انجام کار خطا( 2                         گرسنگی و انجام کارهای سخت( 1

 هی و مجازاتگنابی (4                                           اشتباه و مجازات( 3

 ؟چیست« سخن کژ»منظور از « سخن گفتن کژ ز بیچارگی است»در مصراع  -28

 آگاهانههای ناحرف (4          های اشتباهحرف( 3           پایههای بیحرف( 2                      دروغ( 1

 ؟های زیر استیک از ترکیببه ترتیب، کدام« مال دنیا»و « هیقدرت ال» -29

 وصفی -اضافی  (4            اضافی -اضافی ( 3             اضافی -وصفی ( 2         وصفی -وصفی ( 1

 ؟در کدام گزینه، هر دو کلمه از نظر امالیی صحیح است -30

 اقبر -الیغ  (4               راقب -الیق ( 3                راغب -الیغ ( 2             راغب -الیق ( 1

 ؟چه کسی دشمن انسان است« درست / چنان دان که دشمن جان توستهر آن کس که با تو نگوید »بیت  با توجّه به -31
 سودح (4                     ستمکار( 3                      دروغگو( 2                      نادان( 1

 ؟های زیر، مفرد هستندکدام دسته از کلمه -32

 سپاهیان -فراریان  (4            دیگران -نگران ( 3             شیران -ایران ( 2       سازمان -شادمان ( 1

 ؟کدام گزینه با بقیه متفاوت است -33

 تدلمع (4                      معتکف( 3                        عدل( 2                     اعتدال( 1

 ؟کدام است« امروز بهترین دوستم، جان مرا نجات داد»ی نهاد جمله -34

 تنجا (4             بهترین دوستم( 3                    جان مرا( 2                       امروز( 1

 کدام است؟« چاالک»ی مخالف کلمه -35

 کُند (4                        سریع( 3                         تند( 2                          تیز( 1

 ؟است الیه()مضاف و مضاف کدام ترکیب اضافی -36

 اشکوهایران ب (4                 پاییز امسال( 3            دشت سرسبز( 2                  دست توانا( 1

 است؟ نادرستشکل مفرد کدام کلمه،  -37

 عمل ←اعمال  (4           مؤدب ←آداب ( 3             آیه ←آیات ( 2         لحظه ←لحظات ( 1
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 ششم دبستان فارسی« دهمزانشدرس »نامه سؤاالت پاسخ

 مالشمال، ک ← ...ـمالپ(     ومصوم، معلمع ← معـ...ـومب(     لل، مالومل ← ملـ...لالف(     1

 درست    4                        درست   نا    3                   درست         نا    2

 شدید ← تشدیدپ(                      عابر ← عبورب(              طعام ← اطعامالف(     5

 سست ←چاالک پ(                  ممکن ←محال ب(                فقیر ←غنی الف(     6

 «کاستی/ نیاید به کار اندرون  راستیهمه راستی کن که از »   7

  تسلّی ←تصلّی               گذشتگان ←گزشتگان                   محنت ←مهنت    8

 .خواهد بخواند پیش یک استاد خوانده و تمرین کرده باشد تا دچار مشکل نشودداستانی را که میالف(    9

 شود.ارزش میهای غیرممکن و بیهوده نگوید، زیرا در نظر مردم بیب( حرف     

ها و مینن نابودی سرزبا دید بریم /با شنیدن عجایب دنیا، به قدرت خداوند پی میشویم / ا خبر میاز سرگذشت گذشتگان ب   10

 آوریم.بندیم. / عبرت و تجربه زیادی به دست مینمیاموال گذشتگان، به دنیا دل 

تی نابودی ب( وق/  د.شوهای دنیا، مطلبی را بشنود، نگاه و نگرش او به قدرت خداوند، وسیع و باز میالف( وقتی از شگفتی   11

 اشد.تجربه نبیبز باشد و در سخن گفتن تند و تیپ( /  بندد.سلطنت و ثروت پادشاهان پیشین را بشنود، به دنیا و ثروت دنیا دل نمی

 .زرده شوندآر خسته و طوری نخواند که شنوندگان از شنیدن شعث( /  گاه با شعر، زیبا و مزیّن کند.اش را گهت( نوشته

 مَلِک: پادشاه فرشته / مَلَک: / ساختمانبنا،  مِلک:/  قلمرو مُلک: پادشاهی،   12

 حال، عجیب، رسول   13

 مستمعت(                الیقپ(              گزافب(        ال   احوالف(    14

 د گرد شیرینیبینی / مگساننب( این دغل دوستان که می  /   جنس پروازجنس با همالف( کبوتر با کبوتر، باز با باز / کند هم   15

 فتتاحاحوال و تحویل / تسلّی و تسلیت / ثابت و مثبت / سالطین و سلطنت / مستمع و استماع / فاتحه و ا   16

 مستمع  –محال  –طعام  –نثر  –خوانی قصّه –زوال  –محنت    17

 های رسوالنقصّه، ینسالطمال ، ملکزوال ، محنت گذشتگانترکیب اضافی:   / مزّهبیطعام ، شماری بیتجربهترکیب وصفی:    18

 دسالطین گذشته / فعل: شنوچه چیزی را شنود: زوال ملک و مال  ←مفعول  چه کسی شنود؟ او /  ←نهاد    19

تند و تیز  در سخن گفتن -2کل نشود. خواند نزد استاد بخواند و تکرار کند تا هنگام خواندن دچار مشای را که میقصه -1   20

ی آن تر دربارهای هر گروهی کدام سخن شایسته است و بیشبداند که بر -3تجربه نباشد. )سخن را سریع بخواند.( باشد و بی

  ارزش نشود.خنان بیهوده نگوید تا در نظر مردم بیس -5زیبا و مزیّن کند.  اش را با شعرنوشته -4پذیر سخن بگوید. موضوعِ دل

شکلی رسید شرح آن را به ماگر به بیت  -3که سخنش در دل مردم بنشیند.  طوری بخواند -2نگ بخواند. آن را با آه -1   21

ای انتهای جلسه، از شاعر آن یاد کند و فاتحه در ابتدا یا -5و ملول نشوند.  ن خستهآشنوندگان از شنیدن  -4حاضران بگوید. 

 برایش بخواند.

 به: نمکمشبّه: نظم                 مشبّه   22

 «.)است( وانیخو دویم نظم )است( : اوّل حکایت گویی)است( دو نوع بگوی؟ استخوانی چند نوع که قصّه پرسنداگر »   23

ز سرگذشت پند گرفتن ا -3ه علم و قدرت خداوند بآگاهی نسبت  -2رگذشت پیشینیان باخبر شدن ساز احوال و  -1    24

 دیگران و کسب تجربه کردن

 و آگاهی مردم از نام او. یا نویسنده برای احترام گذاشتن به آن شاعر    25

  ست.صحیح ا« 1»ی گزینه  28           صحیح است.« 4»ی گزینه  27            صحیح است.« 2»ی گزینه  26

               ست.صحیح ا« 2»ی گزینه  31           صحیح است.« 1»ی گزینه  30            صحیح است.« 3»ی گزینه  29

  ست.صحیح ا« 3»ی گزینه  34           صحیح است.« 3»ی گزینه  33            صحیح است.« 1»ی گزینه  32

 ست.صحیح ا« 3»ی گزینه  37           صحیح است.« 3»ی گزینه  36            صحیح است.« 4»ی گزینه  35
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