نام و نام خانوادگی:

آمادگی و دبستان دخترانه غیردولتی

ارزشیابی و مرور آموخته
ها(فروردین )
پایه ششم فارسی

دخترم گزینه ی صحیح را انتخاب کن

……..

-1کدامیک از گزینه های زیر جمله ی عاطفی است؟
ب-عجب پهلوان قدرتمندی!

الف-مادر!دوستت دارم

د-گزینه الف وب

ج -پرنده آواز زیبایی سر داد

زیرا بود رضای خدا در رضای تو) کدام کلمه ها

-2دربیت (خشنودی تو مایه خشنودی من است
فعل است؟
الف-است -بود

2

)1
بود
ب-است -رضای تو –

(

 (1بود
خشنودی -
)
ج 1-

2

-3در بیت( با اینکه سخن به لطف آب است

1

د-بود-رضای تو

کم گفتن هر سخن،عین صواب است) کدام کلمه ها

قافیه است؟
الف-آب -صواب

ب-سخن -سخن

ج-است -است

د-آب است -صواب است

-4در عبارت(دو کس رنج بیهوده برند وسعی بی فایده کردند)به ترتیب کدامیک از انواع جمله به کار
رفته است؟
الف-خبری -امری

ب-امری -امری

ج-امری -خبری

د -خبری – خبری

-5کدامیک از کلمه های زیر باهم هم خانواده هستند؟
الف-رخش – پرخاش

ب-چشمه  -چشیدن

ج -ادیب – تادیب

د-تاخت -تخت

برخی دیگرمانند بیماری هستن ).چه آرایه ای وجود دارد؟
-6در جمله ی (
6-6866666
الف -کنایه

ب-تشبیه

ج-مبالغه

د-تضاد

-7در جمله دی زیر کدام کلمه (مفعول) است.
) مریم شاخه گل زیبایی خرید )
ب-مریم

الف-شاخه گل زیبا

د-خرید

ج-گل

-6با کدامیک از گزینه های داده شده،بیت زیر کامل می شود؟
ای نام تو روییده به گلدان لبم
الف-مرهمت و غوطه ور

در  ................تو  ...................روز وشبم
ج-مرحمت و قوطه ور

ب-مرحمت و غوطه ور

د-مرهمت و قوطه ور

-9در مصراع( چشم انتظار همت تو،دین و میهن است)کدام آرایه ادبی به کار رفته است؟
ب-مبالغه

الف-تشبیه

د-جان بخشی

ج-کنایه

-18کدامیک از فعالیت های زیر به صورت گروهی انجام می شود؟
ب-شرح حال نویسی

الف-خالصه نویسی

ج-تهیه روزنامه دیواری

د -گزارش نویسی

-11در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟
(آن شخس،پس از جست وجوی بسیار،به نتیجه ای نمی رسد وبا هر کس در این باره گفت وگو می
کند،با تمصخر وتعجب روبه رو می شود).
الف –دو

ب-سه

د -یک

ج-چهار

-12در جمله ی(مادر ،فرشته است) کدام اجزای تشبیهی،مخفی است؟
الف-وجه شبه-ادات تشبیه

ب-مشبه-ادات تشبیه

ج-ادات تشبیه-مشبه به

د-مشبه به-وجه شبه

-13کدامیک از گزینه های زیر،باهم مترادف هستند؟
الف-متفق-مشفق

ب-فاضل-فضیلت

ج-مشورت کردن-تدبیر

د-تمام عقلی-پیش بینی

-14در شعر(راز زندگی)کدام آرایه های ادبی وجود دارد؟
الف-مناظره-مبالغه

ب-مبالغه-تشخیص

ج-مناظره –تشخیص

د -کنایه-مبالغه

-15کدامیک از عبارت های زیر(ترکیب اضافی) نیست؟
الف-اره نجار

ب-گفته ی بیهوده

ج-میوه ی هنر

د-آتشگر گیتی

-16در متن زیر چندفعل وجود دارد؟
8مردی جاهل نزد او آمدونسشت و شروع کرد به حرف زدن،در میان سخن گفت:ای حکیم!امروز فالن
مرد را دیدم که سخن تو می گفت و و تو را دعا می کرد و می گفت:افالطون،بزرگ مردی است که هرگز
کسی چون او نبوده است و نباشد.خواستم که شکر و سپاس او را به تو رسانم)
الف-دوازده فعل

ج-چهارده فعل

ب-یازده فعل

د -هشت فعل

-17در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟
الف-در هر نیک و بد به ایشان مشفق باش
ب-تدبیر با دانایان و پیران و جهان دیده گان باید کرد
ج-مشورت ناکردن در کارها ضعیف رایی باشد
د-که علی بگذر و از ما مگذر
-16در عبارت زیرکدامیک از انواع جمله به کار رفته است؟
( راستی کدامیک درست گفته اند؟

من که فکر می کنم گل به راز زندگی اشاره کرده است).

الف-پرسشی –امری -خبری

ب-عاطفی – پرسشی -خبری

ج-پرسشی – خبری -امری

د-پرسشی – خبری –خبری

-19در کدام دسته از کلمه های زیر ،نمی توانند به عنوان (قافیه) به کار بروند؟
الف-گفتار-دشوار

ب-شام-خام

ج -گوش-نوش

د-آتش-آتشگر

-28در متن( دویم آنکه چست و چاالک به سخن در آید و خام نباشد)معنی کلمه خام چیست؟
الف-بی تجربه

ب -دانا

ج -پخته

د -حساس

