
 طراح سوال : مریم ابراهیمی عهد                              گوکالس گفت و                      98آذر ششم      فارسی آزمون

 معنی واژه های زیر را بنویسید .-1

               اطفال                                غافل               الکن                   دادگر                        ربیع             الف زدن            

 . پنج پنجره شناخت را نام برده وبرای هرکدام یک هم خانواده بنویسید   -2

 

 . را در دو جمله به کار ببرید به گونه ای که دو معنای متفاوت داشته باشند  "سیری  "واژ ه ی  -3

 . در هر بیت چه آرایه هایی به کار رفته است  -4

  ند سر جادو آورد ناگه به ب             بینداخت چون باد خم کمند          –الف 

  . دریا قلی ! به وسعت دریاست نام تو            تاریخ در تلفظ نام تو الکن است  -ب

 . کم گوی و گزیده گوی چون در                 تا زاندک تو جهان شود پر –پ 

 . کنید مشخص نشانه ی ندا و منادا را  در جمله های زیر –5

 ک پارسیا رب زباد فتنه نگه دار خا -الف 

 سرودی صادقانه / حان پناهی جاودانهای  –ب 

 جاهای خالی را با حروف مناسب پر کنید . -6

ی و ت....میم بهنگام یک نفر یا ش باد ربیع. گاهی نجات مردمی یا آینده ی ملتی به ...وشیارمت شمار جنبخیز و ....نی

 عی م...دود وابسته است. شکر داریم کز .....فولیت /  درس حب الو....ن همی خوانیم .مج

 خود را از بند دیوان نجات می دهد .با پشت سر گذاشتن هفت مر...له ی سخت و دشواریاران 

ابراهیمی  با تعدادی بستنی وارد کالس شدند . دانش آموزان با دیدن بستنی هر کدام  جمله ای گفتند . با خانم  -7

د بگویند . آ ن ها را با رعایت عالئم توجه به انواع جمله هایی که آموختید حدس بزنید چه جمله هایی می توانستن

 نگارشی بنویسید .

 

 چهار کلمه ی زیر را در جدول سودوکوی امالئی زیر طوری قرار دهید که کلمات در سطر و ستون تکراری نباشند .-8

 ( عملیات –ظلم  –فرسوده  –حاشیه )                                                   

 



         

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 موفق باشید .                                                                                                                                           

 آموزگارت : مریم ابراهیمی عهد                                                                                                                               

 

    

    

    

    


