
 خانوادگی:نام و نام

 دقیقه 45ت آزمون: مد

99 اردیبهشت تاریخ آزمون:

 شهر ارومیه –استان آذربایجان غربی 

 ابتدایی امام رضا)ع(مدرسه ی 

فارسی ششم ابتداییپایان ترم  آمادگیآزمون 

بارمشرح سواالتردیف

سؤاالت 4 از  1  صفحه 

های زیر را بنویسید.معنی واژه 1

............................: .الفت ...............................: .اعتدال...........: .....................بزّاز...........: .....................آوَخ

.......................: ........جور .........: ..........................ثابت............: ...................توده.............: ...............چُست

....: ........................راغب ....................................: ژرف..........: ........................زار..........: .....................خوار

...: ........................محنت ..............: ....................متّفق...... : .......................گُردی......: .........................طبع

4

مناسب تکمیل کنید.جاهای خالی را با واژگان  ۲

ذهن یشتراعث تالش ببو همچنین  شودی و لطافت سخن م یبایی، موجب ز........................ یآوردن دو کلمه با معن -1

 .کند یتر م هرا ساد یمک مفاهو در شودی م

... ........................واژگان ..به این  کنندی م یانکامل را ب ه یجمل یک یمعنا یجمله را ندارند ول یک یکلمات، اجزا ینا -۲

 می گویند.

 یاز حاالت عاطف یکی که رودی ر مبه کا ییها هو جمل یجمالت تعّجب یاندر پا :تعجّب یا .............................. ی هنشان -۳

 .باشد جمله در …افسوس، آرزو، دعا، ندا و  ید،تأک ین،مثل آفر

در ینکها یجا به فعل ینکهز جمله اا کند؛ یم ییرجمله تغ یاجزا یشعر، جا ....................................و  یباز یبرا یگاه -4

.گیردی جمله قرار م یدر ابتدا یگاه یدر وسط و حتّ یردآخر جمله قرارگ

2

کلمه بنویسید. چندابیات زیر را در یک یا  اصلیمفهوم  ۳

................................................................... یعشق ازل ی// جوشش چشمه  یشب شنفته است مناجات عل -1

...................................................................           یایدتنم را فرش کردم تا بتازد //  دلم را نذر کردم تا ب -۲

..................................................................  یفشانیمب یگانوطن //  جان و دل، را یبرا یگر رسد دشمن -۳

................................................................... ینادان یست//  چون عمل در تو ن یخوان یشترعلم چندان که ب -4

1

معنی جمالت زیر را به طور دقیق بنویسید. 4

.......................................................................................................................... دوست یبرادر باشد به که ب یمرد اگر ب الف(

.......................................................رهی؟  ........................................................... تا از مشّقت کار کردن ینکن چراخدمتب(

.................................................................................................................................. با خود تکرار کرده باشد تا فرو نماند ج(

ینیب یشعقل و پ یمردم باشد و از تمام ییرا یمشاورت کردن در کارها از قود( 

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

2

 ها رو در مقابل آن ها بنویسید.واژه های مخفف در زیر دیده می شود، واژه های کامل آن  5

: ....................................وگر( د     .........: .......................چنوج(     ...........: .............زوب(     ...........: ...........زانالف(

1

1آرایه ی ادبی مهم و آشکار بنویسید. دوبرای هر بیت زیر  ۶

...................... -2..... ................. -1  زآتش ادبار ین//  اندام مرا سوخت چن یتیو آتشگر گ یزمکه شدم هآوخ   

.......................... -2 ........................ -1  تو یتمامِ جهان را به پا یختمر یبه دستِ من // م یجهان یارِگر بُوَد اخت  



1۳99 -ششم  ی درس فارسی پایه پایان ترم سؤاالت آزمون ی ادامه

بارمشرح سواالتردیف

سؤاالت 4 از  ۲  صفحه

 اشعار زیر به بنویسید. و دقیق روانمعنی  ۷

ی//  برو از بهر او چشم دگر جو یتاب نور آن رو یستخرد را ن الف(

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

که سخن به لطف آب است // کم گفتن هر سخن صواب است ینبا ا ب(

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

به گلدان لبم // در مرحمت تو غوطه ور روز و شبم ییدهنام تو رو یا ج(

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

ست زگفتار یچه حاصل //  کردار نکو کن که نه سود یهودهناکرده وب یاز گفته  د(

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

4

آثار زیر را بنویسید. پدیدآورنده ی ۸

.....................................: ..........یلجبرئنجشک وگ ب( ..... .................................................................: یمسعود یختار الف(

............................................: ...................شن رازگلد(      .......................................................: ...........ودکوچک ر یاز گلو ج(

................................................................: آب انبار( ل     ...........................................................: ...........ینعلوم الدّ یاءاحهـ( 

......................................: ...............از آسمان سبز( ی      ...............................................................: ...........یرینخسرو و شم( 

2

وجود دارد؟ یشتریب یحروف اضافه  یتدر کدام بتست:  9

 و من رستگار یآور که فرجام کار // تو خشنود باش یشمپ ی( ره1

 یمزنده ا یکبه  یکتو  یروی// به ن یمو ما بنده ا یی( خداوند ما۲

 یستگر یدبر ، ببا یچارگاناست //  به ب یچارگی( سخن گفتن کژ ز ب۳

ست زگفتار یچه حاصل //  کردار نکو کن که نه سود یهودهناکرده وب ی( از گفته 4

1

؟یستندرست  یرز یاتدر مورد اب ینهکدام گزتست:  1۰

زآتش ادبار ین//  اندام مرا سوخت چن یتیو آتشگر گ یزمکه شدم ه آوخ

 گونه تورا خوار ینتو، کرد بد یزی// ناچ  یبرو شعله، کز دست که نال خندید

باشد. یم یغکه شبه جمله است،افسوس،در یکلمه ا ی( معن۲است.            « اقبال»وجود دارد که متضاد آن  ی( کلمه ا1

آتش ی( آتشگر: خاموش کننده 4  متشابه است.      یکلمه  یوجود دارد که دارا ی( واژه ا ۳

1

 شده است؟ یلتشک یشتریاز تعداد جمالت ب ینهکدام گزتست:  11

یدهد بر باد // به هوش باش که  سر در سر زبان نکن یسبز م ( زبان سرخ،سر1

 ز من یدو عمل  با یبن برومند // ز تو سع ی( نگردد شاخک ب۲

یرنماند فق یتا در ول یبداد یتا در عدو نماند شجاع // هم یبکشت ی( هم۳

 مادرش آواز در داد ی// ز شاخ یادکرد، از عجز فر ی،( فتاد از پا4

1

20استاد امین یزدی زاده، مدیر گروه ادبیات فارسی علم برتر ساالرطراح: جمع



 خانوادگی:نام و نام

 دقیقه 45ت آزمون: مد

99 اردیبهشت تاریخ آزمون:

 شهر ارومیه –استان آذربایجان غربی 

 ابتدایی امام رضا)ع(مدرسه ی 

فارسی ششم ابتداییپایان ترم  آمادگیآزمون 

بارمشرح سواالتردیف

سؤاالت 4 از  ۳  صفحه 

های زیر را بنویسید.معنی واژه 1

ی،اُنس،خوگرفتندوست:الفتیرَو یانهم: اعتدالپارچه فروش: بزّازافسوس، آخ یغ،در: آوَخ

ظلمستم، : جورپابرجا، استوار: ثابتتپه و پشته: تودهچاالک ،چابک: چُست

عالقه مند یل،ما: راغبیقعم: ژرفیفنحیف،ناتوان،ضع :زاریرپست و حق: خوار

رنج: محنتهماهنگ: متّفقیری، دلتشجاع: گُردییعتطب ،ذات: طبع

4

جاهای خالی را با واژگان مناسب تکمیل کنید. ۲

و شودی م  ذهن یشترباعث تالش بو همچنین  شودی و لطافت سخن م یبایی، موجب زمتضاد یآوردن دو کلمه با معن -1

 .کند یتر م هرا ساد یمک مفاهدر

  ه جملهشببه این واژگان  کنندی م یانکامل را ب ه یجمل یک یمعنا یجمله را ندارند ول یک یکلمات، اجزا ینا -۲

 می گویند.

مثل  یاالت عاطفاز ح یکی که رودی به کار م ییها هو جمل یجمالت تعجّب یاندر پا :تعّجب یا عاطفه یانب ی هنشان -۳

 .باشد جمله در …افسوس، آرزو، دعا، ندا و  ید،تأک ین،آفر

در آخر جمله نکهیا یجا به فعل ینکهاز جمله ا کند؛ یم ییرجمله تغ یاجزا یشعر، جا موزون شدنو  یباز یبرا یگاه -4

.گیردی جمله قرار م یدر ابتدا یگاه یدر وسط و حتّ یردقرارگ

2

ابیات زیر را در یک یا چند کلمه بنویسید. اصلیمفهوم  ۳

شب زنده داری حضرت علی)ع(  ←  یعشق ازل ی// جوشش چشمه  یشب شنفته است مناجات عل -1

آماده شدن برای ظهور امام زمان)عج(   ←  یایدتنم را فرش کردم تا بتازد //  دلم را نذر کردم تا ب -۲

 فداکاری در راه میهن     ←  یفشانیمب یگانوطن //  جان و دل، را یبرا یگر رسد دشمن -۳

نکوهش علم بی عمل      ←  ینادان یست//  چون عمل در تو ن یخوان یشترعلم چندان که ب -4

1

 معنی جمالت زیر را به طور دقیق بنویسید. 4

نداشته باشد یدوست چیکه ه نیا از است برادر باشد بهتر آدمی بدوناگر : دوست یبرادر باشد به که ب یمرد اگر ب الف(

ی؟کار کردن راحت شو سختیاز  تا  یکن یخدمت نم پادشاهچرا رهی؟:  تا از مشّقت کار کردن ینکن چراخدمتب(

 با خود مرور کرده است که از گفتن آن ناتوان نباشد.: با خود تکرار کرده باشد تا فرو نماند ج(

 : ینیب یشعقل و پ یمردم باشد و از تمام ییرا یکارها از قو مشاورت کردن درد( 

 .است ینگر ندهیو عاقل بودن وآ دهنده ی استواری فکردر کارها نشان  مشورت

2

 .یسیدکامل آن ها رو در مقابل آن ها بنو یشود، واژه ها یم یدهد یرمخفف در ز یواژه ها 5

و اگر( وگر: د                       چون او     : چنوج(         از او                : زوب( از آن                                 : زانالف(

1

1آرایه ی ادبی مهم و آشکار بنویسید. دوبرای هر بیت زیر  ۶

تناسب -2شبیه ت -1     زآتش ادبار ین//  اندام مرا سوخت چن یتیو آتشگر گ یزمآوخ که شدم ه  

  ، مبالغهتناسب -2کنایه  -1         تو یتمامِ جهان را به پا یختمر یبه دستِ من // م یجهان یارِگر بُوَد اخت



1۳99 -ششم  ی درس فارسی پایه پایان ترم سؤاالت آزمون ی ادامه

بارمشرح سواالتردیف

سؤاالت 4 از  4  صفحه

اشعار زیر به بنویسید. روان و دقیقمعنی  ۷

 یدگر جو او چشمِ  بهرِ//  برو از یآن رو نورِ تابِ یستخرد را ن الف(
 یقت، چشم بصیرت داشته باش.حقحق و درک  یبرا بروپس ، را ندارد کننده یرهخ ییتحمّل آن روشنا قدرت ،عقل و خرد

 آب است // کم گفتن هر سخن صواب است که سخن به لطفِ ینبا ا ب(
 .ییماست که کم سخن بگو یناست؛ امّا درست ا یف و پاککه کالم مانند آب لط ینبا ا

 تو غوطه ور روز و شبم لبم // در مرحمتِ به گلدانِ ییدهنام تو رو یا ج(

 لطف تو روز و شب شناور هستم. یایاست و در در ییدهکه در گلدان است برلبم رو یکه نام تو مانند گل ییخدا یا

 ست زگفتار یچه حاصل //  کردار نکو کن که نه سود یهودهناکرده وب یاز گفته د( 

جود ندارد .و یعمل سود یانجام بده که در گفتار ب یکوندارد، رفتار و کار خود را ن یا یدهشود فا یکه به آن عمل نم یا یهودهسخن ب

4

 پدیدآورنده ی آثار زیر را بنویسید. ۸

 ینیسن حسح یّدس: یلجبرئگنجشک و ب( یهقی                                            ب ابوالفضل : یمسعود یختار الف(

 یرمحمود شبست یخش: گلشن رازد(                                          پور یعلی مصطف: ودکوچک ر یاز گلو ج(

 یکرمان یهوشنگ مراد: آب انبارل(                             ی امام محمّد بن محمّد غزّال: ینعلوم الدّ یاءاحهـ( 

یقنبر هرات سلمان: از آسمان سبزی( جه ای                                                  گن ینظام: یرینخسرو و شم( 

2

 وجود دارد؟ یشتریب یحروف اضافه  یتدر کدام بتست:  9
و من رستگار یآور که فرجام کار // تو خشنود باش یشمپ ی( ره1

یمزنده ا یکبه  یکتو  یروینبه //  یمو ما بنده ا یی( خداوند ما۲

یستگر ید، ببابر  یچارگانببه است //   یچارگیب ز( سخن گفتن کژ ۳

گفتارزست  یچه حاصل //  کردار نکو کن که نه سود یهودهناکرده وب یگفته  از( 4

1

؟یستندرست  یرز یاتدر مورد اب ینهکدام گزتست:  1۰

زآتش ادبار ین//  اندام مرا سوخت چن یتیو آتشگر گ یزمکه شدم ه آوخ

 گونه تورا خوار ینتو، کرد بد یزی// ناچ  یبرو شعله، کز دست که نال خندید

باشد. یم یغکه شبه جمله است،افسوس،در یکلمه ا ی( معن۲است.            « اقبال»وجود دارد که متضاد آن  ی( کلمه ا1

()روشن کننده ی آتش آتش ی( آتشگر: خاموش کننده 4  متشابه است.      یکلمه  یوجود دارد که دارا ی( واژه ا ۳

1

 شده است؟ یلتشک یشتریاز تعداد جمالت ب ینهکدام گزتست:  11

(۳) ینکنکه  سر در سر زبان باش بر باد // به هوش دهد  یم( زبان سرخ،سر سبز 1

(۳) ز من یدباو عمل  [ باید] یبن برومند // ز تو سع یشاخک بنگردد ( ۲

(4) یرفقنماند  یتا در ول یبداد یهمشجاع // نماند تا در عدو  یبکشت یهم( ۳

 (۳) در دادمادرش آواز  ی// ز شاخ یاد، از عجز فرکرد ی،از پافتاد ( 4

1

20طراح: استاد امین یزدی زاده، مدیر گروه ادبیات فارسی علم برتر ساالرجمع




