
 
 

 

 روزنامه ديواري استفاده كرد بنويسيد.ي  ها مي توان در تهيه. سه مورد از مواردي را كه از آن 1        

 

 . با توجه به عبارت هاي داده شده جدول را كامل كنيد.2

 شب هاي سرد، درخت علم، آينده ي درخشان، هديه ي شيخ، كتاب اسرار نامه

 مضاف اليه مضاف و موصوف و صفت

  

 . در شعر زير قافيه ها را مشخص كنيد.3

 ز فضلش هر دو عالم گشت روشن                    ز فيضش خاك آدم گشت گلشن

 پيدايي ايست پنهان حق اندر وي ز      جهان جمله فروغ نور حق دان                    

 . اجزاي جمله ي تشبيهي زير را مشخص كنيد.4

 چون رود خون از بَرَشفرو ريخت 

 ادات تشبيه وجه شبه مشبّه به مشبه

    

 . پرداختن به ويژگي ها و خصوصيّات از ويژگي هاي كدام نوع نوشته است؟ ................5

 ..........................درباره ي چه كسي گفته شده است؟ « نه محقّق بود نه دانشمند / چارپايي بر او كتابي چند » . بيت 6

 . قرينه ي هر كدام از زمان هاي زير را نسبت به مركز يك ساعت ديواري بنويسيد.7

 ساعت 9 12 22 2 0338

 قرينه     

 ( بچرخانيد و رسم كنيد. 1081نيم دور ) « م » . شكل زير را حول نقطه ي 0

 

 
 

شود؟ 18حاصل كم كنيم تا  54/4برابر  5/2. چه قدر از 9  

 

 

 به نام خدای مهربان

                                     کالس:....................................                                                                     نام و نام خانوادگی:.....................................  
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 69/02/ پیک آدینه  پایه ششم

tg://join?invite=AAAAAEQv9S9PMTLoM588zw


 

. جاهاي خالي را با عددهاي مناسب كامل كنيد.18  

6/6  ............... =- 850/12  +41/3  

3/6  ( ÷ .............. =4588  ×814/8 )  

4/8  =5/12  ÷ ................. ( ÷34/6 )  

ين دستگاه چند دقيقه طول مي كشد.بطري آب توسط ا 675بطري آب پر مي كند. پر كردن  158دقيقه  0. دستگاهي در هر 11  

 
 
 

. الكوها را ادامه بدهيد.12  

72و  36و  10و  9............... و .............. و ............ و   

25/8و  1 /25و  4 /25و  13 /25و  48و  25............ و ................. و .............. و   

بنويسيد..معناي كلمات زير را 13  

. اِسم )                             (3. جَزاء )                           ( 2. لُؤلُؤ )                           ( 1  

. اِلّا )                              (6. رُمّان )                           ( 5. كُلّ )                        ( 4  

عبارات زير را كامل كنيد.. معناي 14  

كُلِ   شَيْ ءٍ     خالِقُ           . اهللَ  1  

..... چيز است........  ...............  ............  

القَيّوم    ال1حَيُ      . اهللُ ال        اِلهَ            اِلّا          هُوَ    2  

پاينده است............ .............يي ............ ................ كه زنده و  خدا  

. در عبارات زير حروف ناخوانا و اتصاالت را مشخص كنيد.15  

. هَل1 جَزاءُ ال1اِحسانِ اِلَا ال1اِحسان1ُ  

كَ ذُوال1جَاللِ وَ ال1اِكرامِ. وَ يَبقي وَجْهُ رَب2ِ  

؟ به نظر شما چرا اين آيه تكرار شده چند بار در سوره ي الرحمان تكرار شده است« كُما تُكّذِبان بِالءِ رَفَبِاَيِ ا» . آيه ي 16

 است؟
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