
  

  دبستانششم  –اسفند  17آمادگي آزمون  يدرس فارسي برانمونه سوال 

  فارسي

 الخطّي دارد؟  اماليي يا رسم نادرستيكدام بيت  - 1

  از كهان و مهان يكس ندينب/  است كاندر جهانوخ اي يزار يكي )1

  هرگز نگشت داريو ب ندينجنب/  زمان برگذشت نيكه چند يچه خواب) 2

  به چشم اندرون آب چون ژاله گشت/  و ناله گشت يزار همه شهر پر) 3

 بود نييدوزخ آ يپس از زندگ/  بود نيبر تو نفر يا كه تا زنده) 4

 ارتباط معنايي دارد؟» كار نيكو كردن از پر كردن است«كدام مصراع با مصراع  - 2

  يپر خطر و كار تو سرمست يزندگ )2  ميبلرزد كاردان زان كار پر ب )1

  تز كار پر علّ ييچون و چرا رياس )4  ؟بود دشوار يده ككار پر كر )3

ي  تشبيه دارد كه در آن كلمه» زهر هجر«، تركيب »ام كه مپرس شيدهچزهر هجري «در مصراع  - 3

 شود؟ در كدام بيت چنين تركيبي ديده مي. ي اول تشبيه شده است دوم به كلمه

  ندسان كنكĤكار دشوار  يبس/  سر و عقل گر خدمت جان كنند) 1

  كنند شانيچرا خاطرت را پر/  است و خواب اليخ يتيچو اوضاع گ) 2

  آسان كنند چون خود تن زيرا نو ت/ ي پرور و كاهل ار بگرو به تن) 3

  كنند رانوي جهل ي كه تا خانه/  ده شهيبه معمار عقل و خرد ت) 4

 كار رفته است؟ اي به معناي متضاد خود به در كدام بيت واژه - 4

  نيبهتر از ا يكن گذر يم كدهيبر در م/  نيبهتر از ا يف رندان نظربر ص فكن يم )1

   نيبهتر از ا يكار بفرما نظر نيگو در ا/  ديآن كه فكرش گره از كار جهان بگشا) 2

  نيبهتر از ا يعاقل هنر ي خواجه يبرو ا/ ؟ ناصحم گفت كه جز غم چه هنر دارد عشق) 3

  نيبهتر از ا يادر دهر ندارد پسرم/  چه كنم گر ندهم يدل بدان رود گرام) 4

  



  . آيد پاسخ دهيد ابيات زير را از سعدي بخوانيد و به شش پرسشي كه در پي مي* 
  
  
  
  
  

با اين وصف، . دهيم قافيه هستند با عالمتي يكسان نشان مي هايي را كه در ابيات باال با هم هم واژه - 5
 اهد بود؟ ها در ابيات باال به كدام شكل خو ي قرارگيريِ قافيه نحوه

 #ـــــ  ـــــ  #ـــــ #ـــــ  
 #ـــــ  ـــــ )2 #ـــــ ـــــ ) 1
 #ـــــ  ـــــ  #ـــــ ـــــ  
         
 #ـــــ #ـــــ  #ـــــ #ـــــ  
 #ـــــ #ـــــ )4 *ـــــ *ـــــ ) 3
 #ـــــ #ـــــ  ^ـــــ ^ـــــ  

 كدام دو واژه در بيت نخست نهاد هستند؟ - 6

  كش، مسكين گردن) 4  خبر، طاق) 3  مسكين، طاق) 2  كش خبر، گردن )1

 بيت دوم را شاعر، از زبان چه كسي خطاب به چه كسي گفته است؟ - 7

  كش مسكين به گردن) 2  كش به مسكين گردن )1
  مسكين به خدا ) 4    كش به خدا گردن) 3

 ي امري دارند؟ چند بيت از ابيات باال، جمله - 8

  چهار تا) 4  اسه ت) 3  دو تا )2  يكي) 1

 شود؟ خانواده پيدا مي براي كدام واژه در ابيات باال هم - 9

  محروم )4  مرحمت )3  كالم) 2  مالك) 1

  كدام بيت با بيت چهارم ارتباط معنايي دارد؟ - 10
  ز دود دل صبحگاهش بترس/  ست مظلوم از آهش بترسا  نخفته )1
  ديز تخم پل ديبر پاك نا/  د؟يند يكيبد كرد و ن سينه ابل) 2
  به مشت ييايچو با كودكان بر ن/  درشت رمردانيمزن بانگ بر ش) 3
  بر هم درد؟ تيپلنگ يكه روز/  خرد گرگ ناقص يا يترس ينم )4

  طاق رياز ز ينيمسك گفتيكه م/در عراقيكشگردنافتيخبر
  برآر نانيبر در نش ديپس ام/  دواريام يهست يتو هم بر در

  دل دردمندان برآور ز بند/  كه باشد دلت دردمند ينخواه
  براندازد از مملكت پادشاه/  خاطر دادخواه يشانيپر



  
 

 »»اسفنداسفند1818آزمونآزمون««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  دبستـان ششم 

 14:ي صفحه
 

  
 »سپيده فلّاحيـ  نگاه به گذشته«  )فارسيكتاب  77 ي صفحه - آوران  نام( - »1«ي گزينه - 46

  .»زاري از جهان برخاست«گويد  شاعر مي» 1«ي  در بيت گزينه. ين شكل درست استبه هم» بلند شد«در معناي » خاست«امالي 
 »سپيده فلّاحي«  )فارسي نگارشكتاب  56 ي صفحه –آوران  نام( -» 3«ي گزينه - 47

دقّت كنيد در . ي كار، در اثر كار و تمرين زياد است ي نيكو گويد نتيجه نيز مثل مصراع صورت سؤال مي» 3«ي  مصراع گزينه
انكاري هم آشنا خواهيد شد، پرسشي كه هدف آن   هاي آينده با پرسش در سال. دارد» زياد«معناي » پر«اع صورت سؤال مصر

  . طرح سؤال نيست، بلكه تأكيد بر چيزي است
 »سپيده فلّاحي«  )فارسيكتاب  70 ي صفحه - آوران  نام( -» 4«ي گزينه - 48

 . هاي تشبيهي هستند هاضاف» جهل ي هخان«و » ار عقل و خردممع«هاي  تركيب

 »حميد اصفهاني«  )فارسيكتاب  77 ي صفحه - آوران  نام( -» 3«ي گزينه - 49

  . كار رفته است به» نادان«به معناي » 3«ي  ي عاقل  در بيت گزينه واژه
 »زهرا قمي«  )تركيبي( -» 3«ي گزينه - 50

  . نشان داده شده است» 3«ي  طور كه در گزينه ابيات در قالب مثنوي است، همان
 »زهرا قمي«  )تركيبي( -» 4«ي گزينه - 51

» مسكين«و » كش گردن«، كه »گفت مسكيني از زير طاق مي«و » كشي در عراق خبر يافت گردن«در بيت نخست دو جمله هست، 
  . در اين جمالت نهاد هستند

 »پور خان سپهر حسن«  )تركيبي( -» 2«ي گزينه - 52

تو هم بر درگاهي « :گويد اب به خودش باخبر شده است كه ميهاي مسكين خط كش از صحبت خوانيم گردن در بيت نخست مي
  ».اميدوار هستي، پس اميد آنان را كه بر درگاهت اميدوارند، برآور

 »پور خان سپهر حسن«  )تركيبي( -» 2«ي گزينه - 53

  .اند هاي امري ساخته جمله» برآور«و » برآر«افعال 
 »حميد اصفهاني«  )تركيبي( - » 1«ي گزينه  - 54

  .اند خانواده هم» مالك«و » لكتمم«هاي  واژه
 »حميد اصفهاني«  )تركيبي( -» 1«ي گزينه - 55

نيز مثل بيت چهارم از ابيات صورت سؤال، به قدرت آه مظلوم اشاره شده است كه ممكن است باليي بر » 1«ي  در بيت گزينه
  .سر ظالم بياورد


