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 مهم ترین بخش گزاره کدام است؟
 صفت    قید                                             اسم                                      فعل 

 ؟ نیستهم خانواده رگي زیرباکلمه هاي دیکدام یک ازکلمه ها
  متفکّر   کافر  افکار       تفکّر
 سروده ي کدام شاعراست؟)اي مادرعزیز(شعر

   ابوالقاسم حالت    سعدي   شیخ محمودشبستري  فردوسی  
 کدام کلمه باسه کلمه ي دیگرتناسب معنایی ندارد؟

  سبزه   برگ ریزان  شکوفه    سبزه  
 ؟درست نیستباتوجه به معنی کلمه،امالي کدام کلمه 

 کلمات: واژگان               زیرلب سخن گفتن : ذمزمه   متعجب  : شگفت زده   پیوستگی  : ارتباط 
 به ترتیب درکدام گزینه آمده است؟» درنگ«و » ماالمال«مترادف کلمه هاي 

  پایداري -مالش دادن    توقّف -مالدار   صبر -پولدار   تاخیر  -پر 
 ؟نیستدرکدام گزینه ، رابطه ي کلمه هامثل بقیه 

  شک وتردید   زدوخورد   سودوزیان   رفت وآمد
 کدام شاعربزرگ ایرانی پیشواي داستان سرایی درادب فارسی شناخته شده است؟

  پروین اعتصامی   نظامی  حافظ    سعدي
 درکدام گزینه آمده است؟» علم«هم خانواده،متضادومترادف کلمه ي 

  معلّم،آگاهی،نادانی   عالمت،فقر،دانش  عالم،دانش،علوم    علّامه،جهل،دانش
 سروده ي چه کسی بوده ودرکدام کتاب آمده است؟)حق اندروي زپیدایی ست پنهان/ ن جهان جمله فروغ نورحق دا(بیت

 مثنوي مولوي - مولوي     گلشن راز -شیخ محمودشبستري   تاریخ بلعمی -ابوعلی بلعمی   گلستان -سعدي 
 اصلی ترین قسمت یک جمله که کامل کننده ي مفهوم آن است چه نام دارد؟

   فاعل   صفت    فعل  نهاد  
 ؟نشده است نوشتهمتضادکدام کلمه درست 

 سودمند/مفید  باطن/ظاهر   ناپسند/پسندیده   تشابه/تفاوت
 مترادف کدام یک ازکلمه هاي زیراست؟» پادشاه « کلمه ي 

  ملَک     ملک    ملک   ملک 
 به ترتیب باحروف کدام دسته ازگزینه هاي زیربطورمناسب کامل می شوند؟» وانی....ار«و » بوه....ا«هریک ازکلمه هاي 

  قـ - نـ    غـ -نـ    غـ -مـ   گـ   - شـ 
 .است ..................... یک )کم گوي وگزیده گوي چون در ( عبارت

  ضرب المثل    داستان   کنایه   جمله

د جان      و ا د م  د    و 

 :استان فارسی :درس    :نامونام خانوادگی       
: شهرستان ارزشیابی مهرماه :نوع آزمون      دبستان   :مقطع

: آموزشگاه دقیقه50 : زمان آزمون ششم :پایه
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  چندغلط امالیی وجوددارد؟زیر درعبارت 
 )اکنون بگزاریدگروه عمل نذرات خُدشان رابیان کنند :معلّم ازجاي برخواست وگفت(          

  چهارغلط     سه غلط  دوغلط    یک غلط
 ؟ نیست ه باسه کلمه ي دیگرهم خانوادهکدام کلم

  تصدیق  صداقت     صندوق   صادق
 بیت زیرازچه نوع جمله هایی تشکیل شده است؟

 ) بادبهاري وزیدازطرف مرغزار  بازبه گردون رسیدناله ي هرمرغ زار(   
 تعجبی - امري   خبري -امري    عاطفی -خبري   خبري -ري خب

 کدام یک ازترکیب هاي زیر، ترکیب اضافی است؟
  لطف بیکران   رسول خدا  دانشمندجوان   امام معصوم

 هد؟که به کلمه اضافه شده به جاي چه چیزي آمده وچه معنایی می د» ي«حرف ) شیري یاروباه(درعبارت 
  منادااست   حرف ربط است  ف استفعل مخفّ   حرف اضافه است

 قافیه کدام است؟» ازخوردن پرمالل خیزد/ آب اَرچه همه زالل خیزد «دربیت 
 خیز  -زالل   خیزد ، خیزد               زالل خیزد، مالل خیزد   زالل ، مالل

: ارزیابی آموزگار 
 ..............................................................................................................................................................................................
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 نیازبه تالش  قابل قبول خوب  بسیار خوب

براى دریافت این آزمون بافرمت«ورد» وپاسخنامه به سایت یافروشگاه سخت کوشان مراجعه نمایید


