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 گزینه درست را انتخاب کنید.

1 

 کدام گزینه ترکیب وصفی است؟

 انتخاب دوست د(               ساعت انشاج(               کتاب فارسیب(           مرد اندیشهالف( 

2 

 ؟چند فعل دارد« ما بیفزایخدایا، ما را ببخش و بر علم »جمله 

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

3 

 ؟را خطاب به چه کسی فرمودند« و شاورهم فی االمر»خدای تعالی آیه 

 پیامبر)ص( د(                    همکاران( ج             انسان های دانا( بامام علی)ع(        الف( 

4 

 ی گویند.م -----------با هم نزاع و دعوا کردن را 

 مشاجرهد(                    مشاورهج(                    مناظرهب(                  مباحثهالف( 

 پاسخ دهید. زیر به سؤاالت

1 

 .مضاف الیه بنویسیدبرای هریک از کلمات زیر، یک صفت و یک 

 : صفت                                                           :صفت                     

        باغ                                                             دونده     

 : الیه مضاف                                                     :مضاف الیه                    

2 

 .انواع جمله را بساز« دانشمند»با کلمه 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- الف( جمله خبری :

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ب( جمله پرسشی :

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ج( جمله امری :

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- د( جمله عاطفی :

 «بسمه تعالی»
 

 فرهنگی میالد طه-مؤسسه آموزشی
 دبستان دخترانه مطهره

 
 دی ماه  -کاغذی -قلم آزمون 

 
 94-95سال تحصیلی 

  ششم کالس :                اجاللیسرکارخانم  : دبیرنام           :                    نام خانوادگی :           نام 

 فارسیدرس :  آزمون         21/10/94دقیقه      تاریخ :     60زمان :   



2 
 

 

3 

 تشبیه زیر را کامل کنید.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------شهید همچون 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------مادر مثل 

4 

 یک بند بنویسید و کلمات زیر را در آن به کار ببرید.

 موفقیت  –دوست  –تجربه  –مشورت                                          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5 

 ی مناسب، نشانه گذاری کنید.متن زیر را با عالئم نگارش

ن عمل آن از ادبان  هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد  م لقمان را گفتند  ادب از که آموختی  گفت  از بی

 دوری می کردم

6 

 جمع کلمات زیر را بنویسید.

 ضو : ع   فایده :                     حس :                         بیگانه :                      

 اعت :س  آفت :                      لطیفه :                        ادب :                        

7 

 جمالت را به نثر ساده بنویسید.

 چندان که می گویی، می شنودو 

 

 تدبیر با دانایان و پیران و جهان دیدگان باید کرد

 

8 

 برای هر عبارت یک مخالف و یک مترادف بنویسید.

 مخالف :                                                     مخالف :                   

 تابناک                                                       عظیم   

 مترادف :                                                     مترادف :                  
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9 

 دو مورد از آداب طعام خوردن را بنویسید.
 
 
 

10 

 در جمالت زیر مبالغه، تشبیه و کنایه را مشخص کنید.

 دل به دریا زدن

 چون ابر بهاری گریه می کرد

 درآوردناز حرف های دیگران شاخ 

11 

 یک مزرعه را در سه خط توصیف کنید.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 

 عبارات را تا یک سطر ادامه دهید.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------بازی های کامپیوتری 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------بهترین کتاب در پایه ششم 

13 

 هم خانواده کلمات زیر را بنویسید.

 حبت :م     تلفظ :                                           عّزت :                      مقصود :   

14 

 مترادف کلمات زیر را بنویسید.

 اور :خ      ربیع :                      مشاورت :                          وال :                    

15 

 ترکیب وصفی و اضافی را مشخص کنید.

 راز زندگی :                                 میوه هنر :               

 ستاره روشن :                                           درخت کاج :

16 

 چیست؟« گل یکی دو پیرهن بیش تر ز غنچه پاره کرده است»منظور از 
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17 
 چیست؟« هفت خان گذشتن»منظور از 

 

18 

 در یک بند توضیح دهید. را« از تو حرکت، از خدا برکت»ضرب المثل 

 

 

19 

 جمله بنویسید. 4شرح حال خودتان را در 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 

 از موضوعات زیر یکی را به دلخواه انتخاب کنید و در مورد آن انشا بنویسید.

 ال تحصیلی خود را بنویسید.سیکی از اتفاقات به یاد ماندنی  -

 انتخاب می کردی؟ چرا؟استانهای ایران سفر کنی کدام استان را  اگر قرار باشد به یکی از -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 ارزیابی 

 نیاز به تالش بیشتر قابل قبول خوب خیلی خوب

    

 موفق باشی عزیزم


