
ابتداییفارسی ششم آزمون   

(6،5،4)درس   

 

 دبستان:

 کالس:

 نام و نام خانوادگی:

 

 تاریخ:

 مدت آزمون:

 

 بسمه تعالی

 

www.barttar.ir 

 
 معنی کلمات زیر را بنویسید. -1

 

 

 ابیات زیر را به زبان ساده بنویسید. -2

  چون عمل در تو نیست نادانی                          علم چندان که بیشتر خوانی

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

 یکی پاک جای پرستش بجست                          زبهر نیایش سر و تن بشست

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

 برید بنویسید .هایتان بکار مییک نمونه مبالغه که در صحبت -3

 پر کنید.« ابراینولی ، بنو ، اما ، »جاهای خالی را با واژه های -4

شر ................... ها پیش خیر و شر برای شنا کردن به دریا رفتند ی خیر و شر خواندم. اینکه سالچند وقت پیش داستانی درباره

های شر ند، مجبور شد لباسخیر هم برای اینکه برهنه نما.....................  های خیر را پوشیدلباس..................... بیرون آمده زودتر از آب 

 را بپوشد.

 ای به کار ببرید.کلمات زیر را به چیزهای مناسب تشبیه کنید و در جمله -5

 .......................................................................................................................................................چون  اسب  –الف     

 ....................................................................................................................................................... معلم چون –ب       

 .......................................................................................................................................................کتاب چون  –ج       

 تواند نگهبان وجود ما باشد؟وطن چگونه می -6

 .جدول زیر را کامل کنید -7

 ی جمعهی جمع )ان(                                  کلمی مفرد                          نشانهکلمه

 .........................................                                    ...............................        کبوتر                                 

 .........................................                                    ...............................                   ستاره                       

 .........................................                                    ...............................        فرشته                               

 .........................................                                    ...............................             دانشمند                       
 

:پیکر :تلفظ کردن  :گمانبی   

:معرفی کنم :عظمت  :افتخار   
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 از نظر سعدی دانشمند واقعی چه کسی است؟ -8

 را در یک بند بنویسید.« نوشدارو  بعد از مرگ سهراب»المثل برداشت خودتان را از ضرب -9

 اشاره به کدام دانش زبانی دارد؟ توضیح دهید.« هد ددهنش بوی شیر می» عبارت  -10

 کامل کنید.مانند نمونه شکل زیر را  -11
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  سربلندی -بزرگی  –بشناسانم  –بدون شک  –حجی کردن  –بدن  -1

 دان هستی.هایت عمل نکردی مانند افراد ناهر اندازه که بیشتر علم و دانش یاد بگیری تا وقتی که به دانسته      -2

 برای عبادت کردن خدا خودش را پاکیزه کرد و برای راز و نیاز با خدا ، مکان تمیزی را جستجو نمود.   

 من هزار بار مردم و زنده شدم.  -3

 به ترتیب  اما ، و ، بنابراین -4

 اسب چون باد می تاخت و سوار خود را با خود می برد.  -5

 دهد.معلم چون شمع می سوزد و روشنی می

 چون دوستی مهربان همیشه در کنار ماست.کتاب 

 کنیم و کسی جرات ندارد به سرزمین ما قدم بگذارد و مزاحم زندگی ما بشود.وطن سرزمین ماست و ما آزادانه و با کمال آرامش در آن زندگی می  -6

 = دانشمندان ستاره + آن = ستارگان       فرشته + آن = فرشتگان     دانشمند + آن     کبوتر + آن = کبوتران -7

 دانشمند واقعی کسی است که به دنبال علم باشد و آن را به دست آورد و در زندگی به آن عمل کند. -8

کنندو این ضرب المثل به عالج واقعه بعد از وقوع اشاره می کند و به اگر کار یا کمکی را در زمان الزم انجام ندهیم از این ضرب المثل استفاده می -9

 انجام شود و مفید نباشد اشاره می کند.  عالج و کمکی که دیر

 شود که فردی خیلی بچه و ناتوان باشد.این عبارت یک کنایه است . این عبارت کنایه از بچه بودن فرد می باشد و وقتی بکار برده می -10

 شست و شو -جنب و جوش   -گفت و گو   –زد و بند  -برد و باخت   -11


