کاربرگ آموزشی فارسی(خوانداری،نوشتاری) ششم دبستان | درس اول
نام ونام خانوادگی:

آموزشگاه:

نوع آزمون:

کالس:

طراح سوال:

زمان آزمون:

 نوع جمله های زیر را با عالمت × مشخص کنید.

جمله

امری

عاطفی

خبری

پرسشی

عجب باغ دل انگیزی
مرا تا مدرسه همراهی میکنید
تحمل گرمای تابستان ،برایم سخت بود.
هیچ گاه بدون تجویز پزشک ،دارو مصرف نکنید.
.

 در پایان هر یک از جملههای زیر ،نشانهی نگارشی مناسب بگذار -! - . ( .؟)

 -1چرا عاقل کند کاری ،که باز آرد پشییمانی .....
 -2علی ،کتاب فارسیات را روی میز بگذار ......
 -3چه عکس زیبایی ..............
 -4من همهی این کتابهای داستان را خواندهام....
 در ابیات زیر دور قافیه ها خط بکشید.

عــــلی آن شیر خدا شاه عرب

الــــفتی داشــــته با این دل شب

خداونــــد بــخشندهی دستگیر

کریم خطا بــــخش پـوزش پذیر

ای یاد تـــو بر دل و زبـــانها

افتـــاده چـــو روح بـر روانهــا

 بیتهای زیر را بازنویسی کنید:

باد بهــاری وزیـــد از طرف مرغزار

باز به گردون رسید ،نالهی هر مرغ زار

برگ درختان سبز در نظر هوشـیار

هر ورقش دفتری ست ،معرفت کردگار
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آموزشگاه:
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کالس:
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زمان آزمون:

 بیتهای معنای بیت و جلمههای زیر را کامل کنید:


 -1آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن.
خداوند آفریننده را ..........................................................................................................................
 -2اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق ،روشنایی افزاید اندر دل.
اندیشیدن دربارهی کار خالق و .........................................................................................................
این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان از وی است.
همهی اینها .....................................................................................................................................

 در بیت ها و جمالت زیر ،دور نهاد و زیر گزاره خط بکشید.


 -1دو دوست با پای پیاده از جادهای در بیابان عبور میکردند.

 -2یکی از آنها از سر خشم ،بر چهرهی دیگری سیلی زد.
 -3باد بهــاری وزیـــد از طرف مرغزار

باز به گردون رسید ،نالـهی هر مرغ زار

 -4برگ درختان سبز در نـظر هوشـیار

هر ورقش دفتری ست ،معرفت کردگار

 -5بی یـــاد تـــو نـــیست هـیچ مرغی

در سـبـــزه و بـــاغ و بـــوســتـــان ها

 -6سیمرغ و عقاب و بـــاز و شاهـــین

ذکــــر تــــو کنـــد در آســــــمان ها

 گزینه صحیح را انتخاب کرده و عالمت بزنید.


 -1کدام یک از ترکیبهای زیر «ترکیب وصفی» است؟
الف) رفتار نیکو



ب) میوهی انسان

 -2مهم ترین بخش گزاره  ..........است.
الف) فعل



ب) مفعول




ج) مرد میوه فروش
ج) حرف ربط




د) خدای کعبه
د) متمم




