دبستان پسرانه سادات
پایه ششم

درس فارسی
 -1کتاب اسرار نامه نوشته ی کدام دانشمند بزرگ ایرانی است؟
ج)عطار نیشابوری

الف)ابو علی سینا ب)مولوی

د)علی اکبر دهخدا

-2هم خانواده ی کلمات (خطر-عهد) به ترتیب کدام گزینه است؟
الف)خطیر-متحد ب)خاطر-عهده ج)خطیر-تعهد

د)خاطره-اتحاد

-3واژه ی شوق با کدام یک از واژه های زیر هم خانواده نمی باشد؟
الف)اشتیاق

ب)تشویق

د)مشوق

ج)مشقت

-4معنی چند واژه در کنار آن درست نوشته شده است؟
طبی :پزشکی – اسرار :پافشاری -همت :قصد -سحاب:ابر-ارج نهادن:بیان کردن-قالب :چیره
الف)سه

ب)چهار

ج)پنج د)دو

-5در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟
الف)گنجشکان غوقا کردند ب)شعله ی آتش،جاهای دیگر سرایت کرد
ج)دروغ زن ار چه گواهی راست دهد،نپذیرید د)مرگ را به شکست و خواری ترجیح می دهد.
-6کدام گزینه دادای آرایه تشبیه می باشد؟
الف)پنجره های شناخت

ج)شناخت خالق

ب)نقطه ی آغاز

د)ریشه ی کلمه

-7کدام عبارت کنایه نیست؟
الف)کف گیر به ته دیگ خوردن

ب)چشم بر چیزی داشتن ج)با بزرگ دیوان جنگیدن د)سر بر خاک نهادن

-8در عبارت گدای نیک انجام به از پادشاه بدفرجام)کدام آرایه ادبی به کار رفته است؟
الف)تشخیص

ب)تضاد

ج)مبالغه

د)مراعات النظیر

-9ساختمان کدام گزینه متفاوت است؟
الف)تنیده

ب)تپیده

د)پریده

ج)سپیده

-10پسوند ((ی)) در همه ی گزینه ها معنی بودن را به واژه می افزاید به جز گزینه ی....
الف)شنوایی

ب)توانایی

ج)زیبایی

-11کدام فعل به مفعول نیاز ندارد؟
الف)دوید

ب)خواند

ج)خورد

د)گفت

د)روستایی

98/12/11

-12در کدام گزینه ضمیر جدا در نقش متمم نیامده است؟
الف)هم سالهای من پروانگان شدند

جستند از این قفس،گشتند دیدنی

ب)دیروز کسی با ما بود،مانند خورشید،صادق مانند باران صمیمی ،از باغ گل با صفاتر
ج)ای که دستت می رسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

د)حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود قدمی نِه به وداعش که روان خواهد شد.
-13در عبارت ((می روم تا اوج،من پر از بال و پرم))کدام کلمه مسند است؟
الف)باال

ب)اوج

ج)پر

د)بال و پر

-14هر یک از گزینه های زیر،مصرع اول بیتی از اشعار کتاب فارسی ششم است.مشخص کنید در مصراع دوم کدام بیت قافیه،صفت است؟
الف)گه درختش نام شد،گه آفتاب

ب)کلماتی چو در آویزه ی گوش ج)مهرت برون نمی رود از سینه ام که هست د)در خاک طلب

بذر دعا کاشته ام
-15در عبارت زیر،جمله ی سوم چه نوع جمله ای است؟
حکیمی را پرسیدند :دوست بهتر یا برادر؟ گفت:برادر نیز،دوست به.
الف)پرسشی ب) امری ج)خبری

د)عاطفی

-16در بیت یزیر ضمیرهای شخصی به ترتیب چه نقشی دارند؟
خداوند مایی و ما بنده ایم به نیروی تو یک به یک زنده ایم
الف)نهاد،نهاد،مضاف الیه ب)مضاف الیه،نهاد،مضاف الیه

ج)مضاف الیه،نهاد،مفعول

د)نهاد،مفعول،مضاف الیه

-17با توجه به مصرع ((چو رستم بدیدش برانگیخت اسب) کدام گزینه نادرست است؟
الف)رستم:نهاد ب)رستم:فاعل ج)اسب:متمم د)اسب:مفعول
-18در مصرع((گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم))کدام آرایه به کار رفته است؟
الف)تلمیح

ب)تشبیه

ج)مبالغه د)تشخیص

-19در کدام گزینه تمامی واژه ها جمع هستند
الف)احوال،بهاران،زمستان

ب)معجزات،جادوگران،پهلوان

ج)حوادث،امثال،آفات د)اعضا،گلستان،خطرات

-20کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟
الف)زد و خورد

ب)نشیب و فراز ج)شادی و شعف د)آمد وشد.
موفق باشید-داوودی نسب

