
 

 

 ای نام تو بهترین سرآغاز

  دبستانششم  فارسی

 ی روشنستاره     :  دهمهفدرس  هایو دانستنی سؤاالت

 اکمل کنید...

 کامل کنید.« و، در، از ، تا»های متن زیر را با استفاده از کلمه -1

عنی، خالی شو ن یی..... گفت: ای خالی پیش شیخ آورد .........ممنون برخاست، آب کوزه ............... کنار درخت، خالی کرد. کوزه»

 «م.ندانمی.. هیچ ............یچم ......ام، هیپر شوی. من پُر بودم .................. پُر گفتم .................. خود، اکنون خال............ 
 

 ...درست یا نادرست

 ⃝ ×       ⃝ √                                                 .ی امری استیک جمله« چه باید بیاموزم، آموختمآن»ی جمله -2

 ⃝ ×       ⃝ √                                                                  .های ادبی معموالً همراه با طنز هستندلطیفه -3

 ⃝ ×       ⃝ √                                                      . دارای معنی یکسان هستند« اگر چه»و « ارچه»ی دو کلمه -4

 ⃝ ×       ⃝ √                            . شداستفاده می« را»ی از کلمه« به»ی جای کلمه در گذشته، گاهی اوقات به -5

 

 پاسخ دهید...

 خانواده بنویسید.های زیر، دو همبرای هر کدام از کلمه -6

                              ← مُطیعپ(                         ← مَحضَرب(                     ← مکتبالف( 

 ها خط کشیده شده است را بنویسید.های را که زیر آنمعنی کلمه -7

 .گرومالف( اگر روزگار یابم، نخست کسی من باشم که بدو 

 نداشتی تا دانا شدیم. دریغب( هیچ چیز 

 به یگانگی بشناسند. عزّوجلّخدای، پ( وصیّت کنم شما را 

 .های متضاد را پیدا کنید، کلمه«گدای نیک انجام به از پادشاه بد فرجام»ی در جمله -8

 ات زیر مشخص کنید.ترکیبات وصفی و اضافی را در عبار -9

                              «موی پریشان -ه خانشیخ مکتب -شعر حافظ  -وای مکتب ه -اهر آشفته ظ -ی شهر خانهمکتب»

 های زیر را بنویسید.مفرد کلمه -10

  ←پ( افکار                         ←ب( مَحارم                       ←الف( فضال 

 شود؟چه زمانی استفاده می« خرسِ دوستی خاله»المثل ضرب -11

 چیست؟ «اریددتر دارید و حرمت او نگاه تر باشد، وی را بزرگهر که از شما به زاد بزرگ»مفهوم عبارت  -12
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 ها پاسخ دهید.با توجّه به شعر زیر، به سؤال -13

 راست خدایا، جهان پادشاهی تو راست / ز ما خدمت آید، خدایی تو

 چه هستی توییپناه بلندی و پستی تویی / همه نیستند، آن

 ها را در این شعر مشخّص کنید.ب( قافیه                      ی چه کسی است؟لف( این شعر سرودها

 .معنای عبارات زیر را به صورت ساده و روان بنویسید -14

 زینهار تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که بدکننده را زندگانی کوتاه باشد.الف( 

 زن ارچه گواهی راست دهد، نپذیرند.از دروغ گفتن دور باشید که دروغ ب(

 ایای / چراغ هدایت تو بر کردهخرد را تو روشن بصر کردهپ( 

 رهی پیشم آور که فرجام کار / تو خشنود باشی و من رستگارت( 

 کلمات متضاد را در ابیات و عبارات زیر بیابید. -15

 الف( سخن در میان دو دشمن، چنان گوی که اگر دوست گردند، شرم زده نشوی.

 روم، گر نروم نیستمای، تیز خرامید و گفت / هستم اگر میز خود رفتهب( موج 

 شناسم / زندگی را دوست دارم، مرگ را دشمنپ( دوستان و دشمنان را می

 ت( پناه بلندی و پستی تویی / همه نیستند، آنچه هستی، تویی

 ستفاده کرده است؟ه عنصر ادبی ا، نویسنده از چ«ی روشن ما بودی که ما را راه راست نمودی.ستاره»ی در جمله -16

 در هر مورد عبارت مناسب را بنویسید. -17

  ظاهر )متضاد(:( ت          خانواده(:   پ( عیب )هم               ب( ظاهر )مترادف(:         الف( فایده )متضاد(:     

 من کیستم؟ -18

را نیز  جاسرار شطرن  ت رسیدم.ولی بعدها به وزاردار آموزش فرزند انوشیروان، هرمز بودم وزیر خردمند انوشیروان بودم. ابتدا عهده»

 «کشف کردم.

 .ی آثار زیر را بنویسیدنویسنده یا سراینده -19

 االسرارای مجید                       ب( مخزنهی پنج جلدی قصّهالف( مجموعه

 ی آشکار هر بیت را مقابل آن بنویسید.آرایه -20

 .(................................. ، ......ای )..................................ای / چراغ هدایت تو بر کردهالف( خرد را تو روشن بصر کرده

 (چه هستی تویی )......................................ه نیستند آنب( پناه بلندی و پستی تویی / هم

 ؟اندازدالمثل میعبارت زیر، ما را به یاد کدام ضرب -21

 «مانده است.های زیادی برای گفتن باقیوقت ما تمام شده است ولی حرف»
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 کنید... انتخاب                 

 ؟ار رفته استکی ادبی به، کدام آرایه«ی هر چه هستهمه آفریدست باال و پست / تویی آفریننده»در بیت  -22

 نایهک (4                      تضاد ( 3                  بخشیجان( 2                        مبالغه( 1

 ؟جود داردوی تضاد های زیر، رابطهبین کدام دسته از کلمه -23

 روند -برون  (4              خارج -بیرون ( 3               داخل -درون ( 2               ونبیر -برون ( 1

 ؟رددر متن زیر، چند جمله وجود دا -24

یزی چر کسی باید د، از هجا نیست. غیبت او نکنیم. به هر حال، او امروز، محفل ما را روشن کرد و درسی به ما داشیخ گفت: او این»

 «تواند برای ما مکتب باشد.جا میآموخت. هر 
 ههفت جمل (4                   پنج جمله( 3                 هشت جمله( 2                  چهار جمله( 1

 ؟فات خداوند اشاره داردیک از صبه کدام «گری خواستیکه یاریجهانی بدین خوبی آراستی / برون ز آن»بیت  -25

 خدا قدرت (4                مهربانی خدا( 3             بخشندگی خدا( 2                     صبر خدا( 1

 ؟ژگی منفی اشاره داردشدن انسان از کدام وی، به خالی«و تا پُر شویخالی ش»عبارت  -26

 خودخواهی (4                           ادّعا( 3                        نادانی( 2                      حسادت( 1

 ؟خن کوتاه و پر معنایی که به سادگی قابل فهم است، چه نام داردس -27

 وصیفت (4                   شرح حال( 3               ی ادبیلطیفه( 2                        گزارش( 1

 ؟کار رفته استی ادبی بهدر عبارت زیر، کدام نکته -28

 «شناسم من، زندگی را دوست دارم، مرگ را دشمن.دوستان و دشمنان را می»

 تشبیه (4                        لطیفه( 3                          تضاد( 2                          کنایه( 1

 ؟است نادرستکلمه، با توجّه به معنای آن  امالی کدام -29

 ابودنحالک:  (4      مباهات: فخر کردن ( 3              ملمّع: درخشان( 2               صیف: تابستان( 1

 ؟کدام مورد مفرد است -30

 ونمت (4                       فصول( 3                          استاد( 2                           کتب( 1

 ؟شودترکیب می« گذار»د کدام مورد با پسون -31

 شکر (4                          نماز( 3                        سپاس( 2                         سرمایه( 1
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 ششم دبستان فارسی« همهفددرس »سؤاالت  نامهپاسخ

 

شوی.  پر تاالی شو ین یعنی، خگفت: ا وی خالی پیش شیخ آورد کنار درخت، خالی کرد. کوزه درممنون برخاست، آب کوزه »    1

 «دانم.نمیهیچ  وام، هیچم خود، اکنون خالی ازپُر گفتم  ومن پُر بودم 

 ستدر   5                   درست    4                 درست       3           درست         نا    2

 اطاعت، طاعات ← مُطیعپ(             حاضر، حضور ← مَحضَرب(           کتاب، کتابت ← مکتبالف(     6

 رگوارعزیز و بزلّ: پ( عزّوج                         کوتاهیب( دریغ:                 آورمایمان میالف( گِرَوَم:    7

  «فرجام. بد پادشاهانجام به از  نیک گدای»   8

 خانه، شیخ مکتبی شهر، هوای مکتب، شعر حافظخانهمکتبالیه: مضاف و مضافظاهر آشفته، موی پریشان / موصوف و صفت:    9

 فکر ← افکارپ(                      مَحرم ← مَحارِمب(                     فاضل ← فُضالالف(    10

 .مشکلی ایجاد کند زمانی که شخصی از روی محبّت ولی به خاطر نادانی به کسی آسیب برساند یا برای او   11

 ترهااحترام گذاشتن به بزرگ   12

 پستی، هستیدایی /  ب( پادشاهی، خ                         الف( نظامی         13

 ست.اها بد، کم های بد دور باشید؛ زیرا عمر انسانآگاه باشید و از بدی پرهیز کنید و از انسانالف(    14

 کند.را انسان دروغگو اگر شهادت راست هم بدهد، کسی قبول نمیب( از دروغ گفتن بپرهیزید؛ زی       

 کنی(یای. )ما را هدایت مای و هدایت را مانند چراغی روشن کردهپ( به عقل، بینایی و بصیرت بخشیده       

 اشیم.بت( راهی را به ما نشان بده که در پایان کارمان، تو از ما راضی باشی و ما به خوشبختی رسیده        

( تو دشمن /  روم و نروم / پ( دوستان و دشمنان، زندگی و مرگ، دوستدشمن / ب( هستم و نیستم، می الف( دوست و   15

 بلندی و پستی، نیستند و هستی

 به(ی روشن )مشبهبزرگمهر )مشبه( و ستاره   شبیه شده است.ت ی روشنستارهبه  بزرگمهرتشبیه:    16

  سود،ضرر / ب( آشکار / پ( عیوب، معیوب / ت( باطنفایده، بیالف( بی   17

 بزرگمهر بختگان   18

 ایالف( هوشنگ مرادی کرمانی / ب( نظامی گنجه   19

ی و پستی، ده است / ب( بلندهدایت به چراغ شبیه ش«: چراغ هدایت»الف( تشخیص یا شخصیت بخشی به خرد؛ تشبیه    20

  نیستند و هستی: تضاد

 چنان باقی استبه پایان آمد این دفتر / حکایت هم   21

 ست. صحیح ا« 2»ی گزینه  24           صحیح است.« 4»ی گزینه  23           صحیح است. « 3»ی گزینه  22

               ست.صحیح ا« 2»ی گزینه  27          صحیح است. « 3»ی گزینه  26            صحیح است.« 4»ی گزینه  25

  ست.صحیح ا« 2»ی گزینه  30           صحیح است.« 4»ی گزینه  29            صحیح است.« 2»ی گزینه  28

 صحیح است.« 1»ی گزینه  31
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