
ف
سؤاالت  ردی

1

های زیر را به زبان ساده و روان بنویسید. معنی بیت

ی است  همه عالم کتاب حق تعالی استالف: به نزد آن که جانش در تجلّ

ب: برگ درختان سبز در نظر هوشیار  هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 

تا ز اندک تو جهان شود پر   یده گوی چون درّج: کم گوی و گز

چو رستم بدیدش برانگیخت اسب  بدو تاخت ماند آذرگشسب: د

2

های زیر را بنویسید. معنی لغت

ال: ........................ فیض:.......................      مرغزار:..............................  غفلت: .........................              ماالم 

 ..............     گُردی:...............................حاد:...........................        نخجیر:...........دماغ پرور:....................... اتّ

3

های زیر مرتب کن. ها را در بیتاجزای جمله

الف: ز هر بد تویی بندگان را پناه  تو دادی مرا گُردی و دستگاه 

ریختم تمام جهان را به پای تو ب: گر بود اختیار جهانی به دست من  می

4

 های زیر مشخص کنید. ها را در مصراعنوع جمله

الف: جهان، جمله فروغ نور حق دان                                         ج: فضل خدای را که تواند شمار کرد

  هاری وزید از طرف مرغزار                                             د: به چه زیبا بود بارانب: باد ب

5

های زیر یک هم خانواده بنویسید. برای هر کدام از کلمه

کشف:.....................           خالق:......................         اتحّاد: ........................      تعجّب:.......................  

3از 1 ی صفحه

........نام خانوادگی: ..............نام و 

 ششم :پایه

صفحه سه تعداد صفحه سؤال:

 

جمهوری اسالمی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

تهران  5 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
غیردولتی دخترانه  پیش دبستان و دبستان    

1398 -99سال تحصيلی  نمونه سواالت

فارسینام درس: 

فاطمه باباشاهی نام دبیر:
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6 

 های زیر مشخص کنید. نهادو فعل را در بیت

 ی هر مرغ زار الف: باد بهاری وزید از طرف مرغزار                    باز به گردون رسید ناله

  بجست ب: ز بهر نیایش، سر و تن بشست                     یکی پاک جای پرستش

7 

 های زیر را مشخص کرده و در مورد آن توضیح دهید. ها و بیتای به کار رفته در عبارتهرایهآ

 بزد تیغ و بنداخت از بر، سرش                      فرو ریخت چون رود خون از سرش 

 

 شود کوه آهن چو دریای آب                                 اگر بشنود نام افراسیاب

 

 سیاه رنگی نبود                           پس موی سیاه من چرا گشت سپیدگفتی که پس از 

 

 ی باریکتر ز مو اینجاست                        نه هر که سر بتراشد قلندری داندهزار نکته

  

8 

 های زیر را بنویسید.های مشخص شده در بیتمعنی کلمه

 بهرام گرفت.  گورگرفتی همه عمر                         دیدی که چگونه می گوربهرام که 

 

 خورد.  است کادم می شیرخورد                        وان دگر است کادم می شیرآن یکی 

                      

9 

 جمع ببندید. « ان»های زیر را با عالمت جمع هر کدام از کلمه

 تشنه+ان:..........................                                                   مالک +ان:..............................        

                              +ان:....................هنرپیشه                                                  ارباب+ان:..............................       

10 

 ی مناسب کامل کنید.هاهای زیر، جاهای خالی را با کلمهدر جمله

 کنیم. های ندی)........ و .........( استفاده میالف: برای خطاب کردن و گفت و گو با کسی، از نشانه

 ب: کتاب ..................... و ....................... از آثار واعظ کاشفی است. 

  از آثار ........................................ است.  «کیمیای سعادت»ج: 

  از آثار ......................... است. «داستان هفت وزیر»یا  «سندبادنامه»د: 

11 

 های زیر را بنویسید. های جا افتاده در بیتکلمه

 توان زد  ........... از سخن چو درّ  ج:الف: ای مادر عزیز که ................. داده ای مرا                               

     ... بود که پر توان زدآن ..........  د:ب: ................ است اگر که جان دهم اکنون برای تو                    

 

 3از 2 ی صفحه
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12 

 شود؟ دو نمونه نام ببرید. وجه میتدر شرح حال نویسی به چه مواردی 

 

 

 

 

13 

 ند ینویسید. کی از موضوعات زیر به دلخواه یک بدر مورد ی

 ام. الف: آن چه تا کنون از دبیر فارسی دبستان پرسش در زندگی آموخته

  شد اگر...زندگی زیباتر می ب:

 

 

 

 

 

 

 

 

 3از 3صفحه ی 
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  ردیف

1 
توان با خواندنش ی دنیا مانند کتابی است که میگر صفات خدای تعالی است، همهالف: در نزد آن کسی که وجودش، جلوه

 به شناخت خدا رسید . 

 
ب: برگ سبز درختان، از نظر انسان دانا و عاقل و خردمند، هریک مانند ورقی از دفتر است که مارا به شناخت خدای تعالی 

 رساند. می

 
ج: کم و مفید حرف بزن مانند مروارید که یک دانه است اما گرانبها، تا از سخنان کم و مفیدت، جهان پر از خوبی و زیبایی 

 شود. 

 رستم او را دید، اسب را به حرکت واداشت و به سرعت و تیزی آتش، به او حمله کرد.د: هنگامی که  

2 
 نادانی، سهل انگاری                   پُر، انبوه                             چمنزار                         بخشش               

 پهلوانی، دلیری                    شکار                                یگانگی، همبستگی                           خوشبو  

3 
 تو مرا گردی و دستگاه دادی                   الف: ز هر بد بندگان را پناه تویی

  ریختمب: گر اختیار جهانی به دست من بود               تمام جهان را به پای تو می

 ب: خبری                        ج: پرسشی                          د: عاطفی           الف: امری           4

        خلقت، خَلق                      متحّد، وحدت                           عجیب، عجایب                      کاشف، مکشوف            5

6 
 ی هر مرغ زار) نهاد(     رسید) فعل(بهاری)نهاد( وزید)فعل(            مصراع دوم:  نالهالف: مصراع اول: باد 

  ب:  مصراع اول: نهاد حذف شده ) او/ رستم(  بشست) فعل(       مصراع دوم: نهاد حذف شده) او/ رستم(،   بجست) فعل(

7 

 : آرایه مبالغه در ریختن خون که زیادی خون را مانند رودی از خون توصیف کرده است.  الف: مصراع دوم

ب: مصراع اول: آرایه مبالغه در توصیف هیبت و نیرومندی افراسیاب که کوه نیز اگر نام افراسیاب را بشنود، از ترس نامش، 

 شود.آب می

ور توان تصبه معنی شرایط بد و نامطلوبی که بدتر از آن نمی «پس از سیاه رنگی نبود»ج:  مصراع اول: کنایه در عبارت 

 کرد.   

 .ی بسیار ظریفدر معنای نکته «باریکتر از مو»د: مصراع اول: کنایه در عبارت 

8 
 الف: مصراع اول: گورخر         مصراع دوم: قبر

  ب: مصراع اول: شیر خوردنی            مصراع دوم: شیر جنگل

 مالکان                       تشنگان                   اربابان                               هنرپیشگان  9

10 
 ، انوار سهیلی     ی سلطانیب: فتوت نامه                                     الف: ای/ یا / ا    

 د:محمدبن علی ظهیری سمرقندی                  ابوحامد امام محمد غزالی ج:  

 الف: جان                  ب: سهل                   ج: الف                    د: خشت 11

 زندگی و ...  های خلقی و جسمی، محلّد، ویژگیزمان و مکان تولّ 12

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی
 تهران     5  هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

  دخترانه دولتیغیر پیش دبستان و دبستان                                
 98-99سال تحصيلی  پاسخ نمونه سواالت

 

 فارسینام درس: 

 

 فاطمه باباشاهینام دبير: 
 

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/

	1.pdf (p.1-4)
	Untitled.pdf (p.5-6)
	Full page photo2.pdf
	Full page photo.pdf




