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 نام آموزگار : نوشین اسکندری

 نام زیبای من  :

 کالس : ششم

:تاریخ   

 موضوع : آزمون فارسی نیم سال اّول

 بیت زیر چند جمله دارد؟ -1

 کم گوی و گزیده گوی چون دُر                   تا زِ اندک تو جهان شود ُپر

 الف( یک جمله           ب( دو جمله               ج( سه جمله                د( چهار جمله

 کدام یک از جمله های زیر با بقیه فرق دارد؟ -2

 الف( همه ی این ها دوست تو هستند.               ب( فرار از مدرسه کار غلطی بود.

 ج( بی اختیار زدم زیر گریه.                              د( از من نخواه که تو را ببخشم.

 کدام گزینه صحیح است؟»تو به صورت رفته ای ، ای بی خبر/ زان زِ شاخ معنی ای بی بار و بر«در مورد بیت  -3

 الف( این بیت دو جمله دارد.                         ب( مصراع دوم فعل ندارد.

 ج( زمان همه ی فعل ها ماضی است.              د( فعل مصراع اوّل ماضی و مصراع دوم مضارع است. 

 فعل در کدام گزینه سوم شخص مفرد نیست؟ -4

 الف( عمر گرانمایه در این صرف شد                 ب( باد بهاری وزید از طرف مرغزار 

 ج( تا نکنی پشت به خدمت دوتا                         د( از آن پس نهاد از بر خاک سر

 در کدام گزینه هیچ کدام از ترکیب ها وصفی نیست؟ -5

 الف( منزل عشق ، خداوند کریم ، بقیّه ی گروه                     

 ب( رعایت اخالق ، انسان مغرور ، بچّه ی باهوش  

 ج( آدم های خطاکار ، طمع خوراک ، پرنده ی خوش آواز       

 د( نتیجه ی کارها ، داستان زندگی ، بزرگان علم
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 نام آموزگار : نوشین اسکندری

 نام زیبای من  :

 کالس : ششم

:تاریخ   

 موضوع : آزمون فارسی نیم سال اّول

 کدام گزینه در مورد شاهنامه صحیح است؟  -6

 الف( اثری است منظوم شامل پنجاه هزار بیت و سرودن آن سی سال طول کشیده است.

 ب( یکی از بزرگترین حماسه های جهان است و چهل هزار بیت دارد.

 ج( حماسه ی ملّی ایرانیان است و سرودن آن بیست سال طول کشیده است.

 د( اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی است و شامل شصت هزار بیت است.

 کدام گزینه در مورد سعدی صحیح نیست؟ -7

 الف( یکی از بزرگترین شاعران قرن هفتم است. موضوع کتاب بوستان او اخالق، تربیت، سیاست و ... است.

 ب( یکی از بزرگترین شاعران و نویسندگان ایران در قرن ششم است. 

 ج( یکی از بزرگترین شاعران و نویسندگان ایران است. اثر او بوستان )منظوم( و گلستان )منثور( است.

 د( مجموعه ی آثار او ) کلیات سعدی( نام دارد.

 کدام گزینه در مورد نظامی گنجوی صحیح نیست؟ -8

 لیلی و مجنون ، کیمیای سعادت و لطایف الطوایف از آثار اوست. الف( 

 نام )نظامی( تخلص شعری اوست. ب( 

 ج( مخزن االسرار ، لیلی و مجنون ، و خسرو و شیرین از آثار اوست. 

 د( پیشوای داستان سرایی در ادب فارسی در قرن ششم هجری است.

 

 کدام کلمه با افزودن عالمت ) ان ( معنی جمع نمی دهد؟ -9

 الف( اندیشمند             ب( مهربان                   ج( کارگزار                      د( خروش
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 نام آموزگار : نوشین اسکندری

 نام زیبای من  :

 کالس : ششم

 تاریخ :

 موضوع : آزمون فارسی نیم سال اّول

 نهاد و گزاره را در بیت های زیر مشخص کنید و بنویسید. -11

 آن قصّه شنیدید که در باغ ، یکی روز                از جورِ تبر ، زار بنالید سپیدار

 .........نهاد : ...........................  گزاره :..................................................................................

 خِرَد را تو روشن بصر کرده ای                  چراغ هدایت تو بَر کرده ای

 .........نهاد : ...........................  گزاره :..................................................................................

 در متن زیر ترکیب های وصفی و اضافی را پیدا کنید. -11

، ریان مدهووشونود به کرانه های دیگر رفته اند. پجویندگان مروارید، پوشیده است.صدف های تهی از دریا کنار، 

، زورق ران توانوا شب آب ها را خواهد شکافت. زورقی تابان، در راه است. لحظه ی من است. آب از نفس افتاده 

 خواهد نهاد. کف من را در مروارید بزرگ ، پرتوِ یکرنگی خواهد رسید. در هراس من از آن سوی پارو زنان، 

 ...............ترکیب وصفی : ................................................................................................................

 ................ترکیب اضافی : ...............................................................................................................

 چه آرایه هایی در بیت های زیر وجود دارد؟ -12

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

......................................................................................................... 

 که گفتد برو دست رستم ببند  /   نبندد مرا دست چرخ بلند

 ....................................................................................................... 

 برای کلمات زیر تشبیه مناسب بنویسید. -13 

 کوه : .......................................................................................................

 پرنده : ....................................................................................................

 آسمان : ..................................................................................................
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 نام آموزگار : نوشین اسکندری

 نام زیبای من  :

 کالس : ششم

:تاریخ   

 موضوع : آزمون فارسی نیم سال اّول

 را توضیح دهید.»نوش دارو بعد از مرگ سهراب «ضرب المثل  -14

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 معنی کنایه های زیر را بنویسید. -15

 سر بر خاک نهادن : ...........................................................................................

 آب از دستش نمی چکد : ...................................................................................

 چشم آب نخوردن : ...........................................................................................

 اجزای تشبیه را مشخص کنید. -16

 بزد تیغ و بنداخت از بر سرش   /    فرو ریخت چون رود خون از برش

 مشبه : .....................................                    مشبه به : .............................................      

 ادات تشبیه : ...........................                   وجه شبه : ..............................................

 برای زیر هم خانواده بنویسید. -17

 ................صبر : ....................... ، ...........................               شغل : ............................ ، ..............

 ..................قطع : ........................ ، ..........................                ربط : ............................ ، .............

 

 باز خورد معلّم خیلی خوب خوب قابل قبول نیاز به تالش امضاء

          

 

 
 

  

  








