بسمه تعالي
ارزشیابي درس فارسي(واژه ها)
نام و نام خانوادگي :

كالس ششم :

-1در بیت زیر منظور از واژه ای که زیر آن خط کشیده شده است کدام مورد می تواند باشد؟
بدو تاخت مانند آذر گشسب
چو رستم بدیدش برانگیخت اسب
ج)تند و سریع د)موارد الف و ب
ب)یکی از پهلوانان ایران زمین
الف)آتش جهنده
 -2کدام گزینه صحیح نیست؟
د)خاست:خواهش
ج)غفلت:بی خبری
ب)دیدگاه:نظر
الف)درنگ :صبر
-3معنی کدام گروه از کلمات زیر صحیح نیست؟
الف)حیاط:منزل-حیات:زندگی ب)خان:سفره-خوان:رئیس ج)خویش:خود-خیش:گاو آهن
د)خوار:بی ارزش-خار:تیغ
-4کدام واژه ی زیر دو شکل نوشتاری ندارد؟
د)مجلس
ج)توس
ب)باتری
الف)بادمجان
-5در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟
فاطمه به نمایندگی از گروه برخواست و گفت:ما باید خوب و دقیق نگاه کنیم .اما بگزارید گروه عمل هم نظر خود
را بیان کند.ما نباید بحراسیم
د)یک
الف(دو ب)سه ج)چهار
 -6مطابق با واژنامه کتاب کلمه گران به چه معنا است؟
د)با اهمیت
ج)سنگین
ب)افزایش قیمت
الف)تورم
-7معنی واژه ی بحر چیست؟
د)بینایی
ج)از برای تو
ب)خشکی
الف)دریا
-8با توجه به درس دریا قلی معنی واژه ی اوراق چیست؟
ب)اجزای چیزی ج)ورق د)کاغذهای کتاب
الف)مکان فروش قطعات اتومبیل
-9معنی واژه های مَلِک،مُلک،مِلک چیست؟
الف)کشور،زمین،پادشاه ب)زمین در تصرف کسی،پادشاه،پادشاهی ج)پادشاه،زمین،کشور
د)پادشاه،پادشاهی،زمین در تصرف کسی
-10چند کلمه در مجموع کلمات زیر غلط معنی شده است؟
ملول:صبور ،هجر:دوری ،غنیمت:سود ،ناگزیر :چاره
ج) 1د)4
ب)2
الف)3
-11فروزان به چه معنا می باشد؟
د)بَصَر
الف)روشن ب)روشن کننده ج)خروشان

-12در ابیات زیر چند کلمه مشتق وجود دارد؟
در مرحمت تو غوطه ور،روز و شبم
ای نام تو روئیده به گلدان لبم
باران اجابت تو را می طلبم
در خاک طلب بذر دعا کاشته ام
د)شش
چ)چهار
ب)پنج
الف)سه
-13کلمه هالک با کدام یک از کلمات زیر هم معنی می تواند باشد؟
ج)محنت د)غافل
ب)گزاف
الف)زوال
-14بر پایه ی واژه نامه کتاب درسی،واژه های((پابرجا،رویداد،پاداش)) به ترتیب((ثابت،حادثه و ثواب)) مترادف
اند.این سه واژهی مترادف دارای حرف مشترک((ث)) هستند.بر پایه ی وازه نامه کتاب درسی،در همه ی گزینه
ها،مترادف سه وازه ی ذکر شده(حرف مشترک مشخص شده را دارند) به جز گزینه ی.......
الف)بیکار،پیروزی،بیهوشی...غ ب)درستی،بینایی،پافشاری....ص ج)خراشیدن،ابر،رویداد ....ح
د)بهانه،مواظب،نیکو....ذ
-15نسبت معنایی واژه های((پیشه)) و ((بزازی)) در واژه های کدام گزینه دیده نمی شود؟
ج)واژه و فعل د)عمارت و کاروانسرا
ب)دوره گرد و شغل
الف)چراخور و نخجیر
-16معنی واژه ی چون در کدام گزینه تفاوت دارد؟
ب)چون عجایب بشنود
الف)چون او نبوده است

ج)چون وصیت کرد

د)چون به خواب رود

-17با توجه به جمله های زیر کدام گزینه کامل کننده عبارت ها میباشد؟
از این است که ......خاموشی و فواید آن بی نهایت بود ،مراقب محمد باش،به .......خدا،آینده ای درخشان خواهد
داشت.
ج)ثواب،خواست د)صواب،خاست
ب)ثواب،خاست
الف)صواب،خواست
-18معنی واژه ی صورت با توجه به بیت(( تو به صورت رفته ای،ای بی خبر زان ز شاخ معنی ای،بی بار و
بر))چیست؟
د)باطن
ج)ظاهر
ب)شخصیت
الف) چهره
-19کدام گزینه ،از نظر امالیی صحیح نمی باشد؟
ج)فرو گذار
ب)قانون گذار
الف)خدمت گذار

د)بنیان گذار

-20با توجه به معنای کلمه،امالی کدام گزینه صحیح است؟
ج)سپاس گذار:قدردان
ب)غالب:چیره
الف)راقب:مایل

د)قریب:نا آشنا
موفق باشید
داودی نسب

