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 آمادگی و دبستان دخترانه غیردولتی

 

 نام و نام خانوادگی:

 ارزشیابی و مرور آموخته 

فارسی  پایه ششم  

زینه های زیر پاسخ صحیح را انتخاب کنید.الف(از بین گ  

مفرد کدام واژه پس از جمع بستن تغییر نکرده است؟-1  

بینندگان -تشبیهات            د -ج         جمالت         -واژگان            ب -الف  

متفاوت است؟ "را  "در کدام گزینه نقش حرف -2  

لقمان را گفتند...................-ای مادر عزیز که جان داده ای مرا                    ب -الف  

گردی و دستگاهتو دادی مرا -زهر بد تویی بندگان را پناه                                    د-ج  

در کدام گزینه منادا وجود دارد؟-3  

خداوند مایی و ما بنده ایم-تویی آفریننده ی هر چه هست                              ب-الف  

که علی بگذر واز ما مگذر-زندگی،لب زخنده بستن است                                    د-ج  

المثل نیست؟کدامیک از ابیات و عبارات زیر ضرب -4  

دشمن دانا  بلندت می کند                  بر زمینت می زند نادان دوست-الف  

از این ستون به آن ستون فرج است-ب  

چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی-ج  

خوشان آنان که اهلل یارشان بی                به حمد و قل هو اهلل کارشان بی-د  

یت است؟ترکیب نوشته شده در پرانتز ،بیانگر مفهوم محوری و اصلی آن بدر کدام گزینه واژه یا -5  

تا فروغ نور حق ،دان             حق اندر وی زپیدایی است پنهان )عدالت( ،جهان جمله-الف  

دار،تا همیشه بسیار دوست داشته باشی )صمیمیت( دوستان کهن را به جای همین-ب  

  آن خشت بود که پر توان زد)گزیده گویی(               و در توان زد           الف از سخن چ-ج



 

 

 

 

 

 

 

 

  

)فقر( بی تو در کلبه گدایی خویش           رنج هایی کشیده ام که مپرس-د  

عبارت زیر چند جمله دارد؟-6  

ح وقتی ، آن روز صبمدرسه مان بودی روز هشتم هوا حسابی سرد شده بود ایستگاه پایین تر از کوچه 

درسه؟داشتیم طرف ایستگاه می رفتیم یکی از بچه ها پرسید :دارید کجا می روید؟چرا نمی آیید م  

پنج-شش                    د-هفت                      ج-هشت                 ب-الف  

؟وجود ندارد"ترکیب وصفی  "در کدام گزینه-7  

ده استاین داستان از تاریخ میهن عزیزمان شروع ش-من پیوسته بر زبان شما جاری هستم      ب-الف  

زندگی من داستان طوالنی دارد-من بزرگ شده اند       د آغوشفرزندان بی شماری در -ج  

در بیت زیر کدام آرایه ادبی وجود ندارد؟-6  

" گوش بگرفت و یالش دلیر      سر از تن بکندش به کردار شیر سر و"  

تضاد -مراعات نظیر            د-مبالغه               ج-تشبیه                ب-الف  

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟-9  

ستم زد رروبرو می شود،جادوگر نخست با قصد وفریب و نیرنگ ندر خوان چهارم ،رستم با جادوگری 

ص می رستم به هیله گری او پی می برد وبرای چیره گی بر او،از خدا یاری می خواهد و او را سپا می آید

 گذارد.

5-د                            4-ج                                3-ب                            2-الف  

کلمه دیگر هم خانواده نیست؟ در کدام گزینه ،کلمه ای وجود دارد که با دو-18  

محصول –تحصیل  –حاصل  -رحمان                             ب –حریم  –حرمت -الف  

صابر –صبر  –صبور -حکومت                             د –حکمت  –حکیم -ج  

مفرد یا جمع کلمات زیر را بنویسید.-11  

فضیلت:.................      افاق:....................      تدبیر:....................اسرار:..............................          

نوع ترکیب های زیر را مشخص کنید.-12  

 درخت عجیب:....................                                       عمربقا:.................  

یوسف گم گشته:.............                                   شاخ معنی:.............                  

 



 

مخالف کلمات زیر را بنویسید.-13  

................................. ≠..............................                               چاالک ≠مضر  

................................. ≠..............................                                 محال ≠غنی  

سراینده نخستین سرود جمهوری اسالمی چه کسی بود؟-14  

چهار رکن تشبیه را در جمله زیر مشخص کنید.-15  

... ای وطن یمثل سربازان عاشق،قهرمان قصه های -الف  

مثل الماس های درخشان هستند. شبنم ها -ب  

با توجه به بیت زیر نقش کلمات مشخص شده را بنویسید.-16  

 گر رسد دشمنی برای وطن                  جان و دل رایگان بیفشانیم

حروف ندا را نام ببرید و محل قرار گرفتن هریک را بنویسید.-17  

شکل های مختلف زبان را بنویسید.-16  

؟می گویند "دوتایی"ر مثنوی چرا به قالب شع-19  

معنی واژه های زیر را بنویسید.-28  

 جور:..........................             ادبار:.......................              موسم:..............................

فر:............................         محنت:..............................      ملول:.......................       


