
 بسمه تعالی

ارومیه 1مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ی   

           معاونت آموزش ابتدایی                                                     نام:                            

 تعداد صفحه: صفحه  کاربرگه نگارش پایه ی ششم                             نام خانوادگی :                        

بصورت کیفی )تحقق یا عدم تحقق( 

یا )درجه بندی( یا )نمادگذاری( یا 

 )درصد( یا ....

 میزان تحقق سنجه ها وزن سئواالت( %02 ) دانش زبانی

 دیکن یسیها را بازنو و جمله دیقرار ده یگرید یها واژگان مشخص شده، واژه یبه جا. 

 ببرد. نیرا از ب محبتتواند اثر  ینم زیچ چیالف( ه

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

 .مینهراس زیچ چیو از ه می( بپرسب

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

 کند. یم انینما شیخود را در رفتار و عمل خو تیشخص ی( هرکسپ

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

 

 دیسیرا بنو ریزکلمات  یمعن. 

 : .............آوخ

 : ..................آذرگشسب

 

 

 

 

 

 ست؟یچ» چون در تا ز اندک تو جهان شود پر یگو دهیو گز یکم گو« تیمنظور از ب

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

 ست؟یچ «افتیخفته ن یعل داریآفاق شکافت چشم ب ی نهیفجر تا س»  تیمفهوم ب

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

 .دیکن یسیرا به نثر ساده باز نو ریز تیب

 
 

  دیامروز، برگردان ی را مانند نمونه، به نثر ساده ریز یعبارتها



 مانند نمونه واژه های زیر را در جدول قرار دهید.

 

 

 .های هر گروه را بنویسید سه حرف مشترک واژههم خانواده کلمات زیر را بنویسید و 

 ...................هالک  

 ..................... مقصود

 ...علم .................

 فکر .......................

 حافظ ...................

 تحصیل .................

 عزت .......

 

 

 

 .در عبارات و ابیات زیر منادا و حرف ندا را مشخص کنید

 ای وطن، همچو باران بهاری

 سعدیا، مرد نکونام، نمیرد هرگز

 ما را شانینکن از لطف، پر ارب،ی

 کتای یکعبه، ا یخدا

 

 )خبری، عاطفی، سوالی، امری، شبه جمله( .های زیر را مشخص کنیدنوع جمله 

 زیر درخت را نگاه کن

 برای سربلندی میهن عزیزمان چه کارهایی باید انجام دهیم

 امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد

 ای خدایا تو معرکه

 دریغ

 داشت دیاعتدال نگاه با پس

 الها بار

 یستاست بر ما، در را گشاده

 

 

 

 

 

 



 میزان تحقق سنجه ها وزن سئواالت( %02 ) دانش ادبی

 .کدام یک از شعرهای زیر مثنوی است؟ دلیل بیاورید

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

 

 

 

  به چه چیزی تشبیه شده است؟  »شهید«های زیر  هر یک از جملهدر 

 .........................  الف( شهدا خورشیدند.

 ........................... ب( چون چراغی است که در خانه ما می سوزد.

 دیکار ببر به یا و در جمله دیکن هیمناسب، تشب یزهایرا به چ ریز یها کلمه. 

 ............................مثل ..... مادر

 مانند ................................. گل

 چون ................................. کوه

 همانند ............................ رانیا

 دیرا کامل کن ریز یها جمله. 

 ....................................... شهیهم شهدا

 ....................................... همچون دیشه

 .................................................. یها چون کوه شهدا

 دیسیجمله بنو کی ریز یها از کلمه کیهر  یبرا ،یبا استفاده از جانبخش. 

 ........................................ :چمنزار

 ................................................ :باغچه

 : ........................................................سبز زبان

 

 برید، بنویسید کار می هایتان به یک نمونه مبالغه که در صحبت. 

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

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

 .چه آرایه ای در بیت های زیر وجود دارد؟ توضیح دهید 

 شد همه چاک چاک  نیو برکند خاک ز س ّمش زم دیو جوش دیخروش

 . .....................................................................شاعر  ت،یب نیا در

 چون رود خون از برش  ختیو بنداخت از بر، سرش فرو ر غیت بزد

 ...............................................................شاعر  ت،یب نیا در

 



 ی زیر را بنویسید معنای دور و معنای نزدیک کنایه. 

 آب در هاون کوبیدن

 .......................... .معنای دور                                 ..........................معنای نزدیک 

 دیسیرا بنو ریز ی هیکنا کینزد یدور و معنا یمعنا. 

 به تنگ آمدن

 .......................... .معنای دور                                 ..........................معنای نزدیک 

 دیسیرا بنو ریز ی هیکنا کینزد یدور و معنا یمعنا. 

 باز است شهیاو هم ی در خانه

 .......................... .معنای دور                                 ..........................معنای نزدیک 

 های زیر بیابید های متضاد را در ابیات و عبارت واژه. 

 (سعدی). زده نشوی سخن در میان دو دشمن، چنان گوی که اگر دوست گردند، شرم (الف

 (اقبال الهوری).  هستم اگر میروم، گر نروم نیستم  :ای، تیز خرامید و گفت د رفتهموج زخو (ب

 

 میزان تحقق سنجه ها وزن سئواالت( %32 ) درک متن

 .دیکامل کن »یکه، و، اگرچه، اما، ول«را با   ریمتن ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دیپاسخ ده ریحال با توجه به متن به سئوالت ز

 ست؟یباال چمتن  یعنوان برا نیبهتر 

 ست؟یمتن چ امیپ 

 

 

 

 

 

 



 دیکامل کن» و ن،یبنابرا ،یاما، ول«را با   یخال یجاها. 

 شنا کردن  یو شر برا ریخ شیسالها پ نکهیو شر خواندم. ا ریخ ی درباره یداستان شیوقت پ چند

هم  ری.............. خدیوشرا پ ریخ یآمده.............. لباسها رونیرفتند.............. شر زودتر از آب ب ایدر به

و شر را اشتباه  ریخ ها حاال سالهاست که آدم ود شر را بپوش یبرهنه نماند، مجبور شد لباسها نکهیا یبرا

 .رندیگی م

 

 حال با توجه به متن به سئوالت زیر پاسخ دهید:

 ست؟یمتن باال چ یعنوان برا نیبهتر 

 ست؟یمتن چ امیپ 

 گیرند؟ چرا مردم شر و خیر را اشتباه می 

 

 دیکن یگذار درست، شماره بیو به ترت دیرا با دقت بخوان ریز یجمله ها. 

 

 :دیپاسخ ده ریحال با توجه به متن به سئوالت ز

 ست؟یمتن باال چ یعنوان برا نیبهتر •

 ست؟یمتن چ امیپ •

 

 



 دیرا با دقت بخوان ریمتن ز. 

 

 

 

 

 

 

 .دیپاسخ ده ریبا توجه به متن به سؤاالت ز

 ست؟یمتن باال چ یعنوان برا نیبهتر 

 ست؟یمتن چ امیپ 

 کند؟ی اشاره م یزیبه چه چ »آنجا«ی در سطر اول کلمه 

 کند؟ی اشاره م یزیچه چ ای یبه چه کس» او« ی مهکل 

 کند؟ی اشاره م یزیچه چ ای یبه چه کس» تو« ی کلمه 

 کند؟ی اشاره م یزیبه چه چ »آنجا«ی در بند سوم کلمه 



 .متن زیر را بخوانید 

که رخ  ی: هر اتفاقگفت یداشت که همواره م یریکه وز کرد یم یزندگ یدور پادشاه اریبس یسالها

 نیطلب کرد، اما در ح یزیکارد ت وهیپوست کندن م یپادشاه برا یبه صالح ماست. روز دهد یم

 دهد یکه رخ م ییزهایتمام چ د،یکه آنجا بود، گفت: نگران نباش ری. وزدیانگشتش را بر وه،یم دنیبر

 و صالح شماست. ریدر جهت خ

 یاتفاق آزرده خاطر شد و دستور زندان نیبرآشفت و از رفتار او در برابر ا ریسخن وز نیاز ا پادشاه

رفتند. پادشاه در  یجنگل یکیشکار به نزد یرا داد. چند روز بعد پادشاه با همراهانش برا ریکردن وز

خود دور  راهانشد و از هم یو وارد جنگل انبوه بود، راه را گم کرد یکه مشغول اسب سوار یحال

که مردم آن در حال  دیرس یا لهیکه پادشاه به دنبال راه بازگشت بود، به محل سکونت قب یافتاد. در حال

خوشحال شدند،  دند،یپادشاه را د له،یکه مردم قب یبودند. زمان انشانیخدا یبرا یتدارک مراسم قربان

 آنهاست! یبه خدا میتقد یبرا یبانقر نیتصور کردند بهتر رایز

زد:  ادیفر لهیاز مردان قب یکیرا بکشند، اما ناگهان  یالهه خود بستند تا و سیپادشاه را در برابر تند آنگاه

ناقص دارد. به  یبدن یکه و یدر حال دیکردن انتخاب کن یقربان یمرد را برا نیا دیتوان یچگونه م»

 نکردند و آزاد شد. یاو را قربان لیدل نیبه هم!« دیانگشت او نگاه کن

هر " یگفت یکه م نیمنظور تو از ا دمیرا فراخواند و گفت: اکنون فهم ریکه به قصر برگشت، وز پادشاه

. ابدیام نجات  یشدن انگشتم موجب شد زندگ دهیبر رای، چه بود، ز"دهد به صالح شماست یچه رخ م

پاسخ داد: اگر  ریزتو داشت؟! و یبرا یو صالح ریر چه خام نیا یتو به زندان افتاد ؟یاما در مورد تو چ

شما را  لهیکه مردم قب یدر جنگل به همراه شما بودم. در آنجا زمان شهیافتادم، مانند هم یمن زندان نم

 .کردند یکردن انتخاب م یقربان ینکردند، مرا برا یقربان

 

 .دیپاسخ ده ریبا توجه به متن به سؤاالت ز

 ست؟یمتن باال چ یعنوان برا نیبهتر 

 ست؟یمتن چ امیپ 

 او چه بود؟ یبرا ریشدن وز یزندان ریخ 

 دیسیداستان را در چند سطر بنو خالصه. 

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

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

 

  یکه، زمان یوقت - یو مکان یزمان ی. )فاصله دیسیبنو ر،یز یاز جمله ها کیرا در هر » تا«مفهوم 

 (واحد شمارش - نکهیا یکه، برا نیکه و هم

 ندازندیتا تو را در دام ب گذارندی دام و تله م آنها........................... . 

 ردیبگ ادیرا بهتر  شیها کمک کنم تا درس یبه مهد خواهمی م........................... . 

 بود. ........................... داریشام تا سحر ب از 

 ؟یا چند تا کتاب خواندهکنون  تا ........................... 

 تبر از گوش. ........................ یصدا فتادیشام، ن تا 

 



 از جمله  کیرا در هر » اگر«مفهوم .  کندی م انیرا ب دیتردو شرط اگر معموال مفهوم  ی واژه

 .دیسیبنو ر،یز یها

 

 و اگر تنها به  شدی م دیر ترس و تردساز، دچا اگر در آن شب سرنوشت یاقلیشک در یب

چه  دانستی خدا م کرد؛ی م یکوتاه یاگر اندک ای دیشیاندی اش م و خانواده خودنجات 

 ...................... .افتادی م یاتّفاقات ناگوار

 یاگر تالش کن ،یشوی م موفق. .............................. 

 

 .دیکن انیکوتاه تر، ب یا را با جمله ریعبارت ز

 دارد.  یطوالن یمن، فراز و فرودها و داستان یزنده هستم و زندگ یمن هم مانند شما موجود (الف

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

 و چهره شودی م داریپد وندد،یپی به آسمان م ایآنجا که در یعنیاز پشت افق،  دیرگاهان خورشسح (ب

 .دهدی نشان م انیرا به جهان خود ی

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

 

 میزان تحقق سنجه ها وزن سئواالت( %32 ) و کارگاه نویسندگی نگارش

 .استفاده کنید « ! ؟ :،  . »های  متن زیر را بخوانید و هر جایی که الزم است، در آن از نشانه

 ی غازها صدایی شنید  وقتی دهقان از مزرعه به خانه بر میگشت از النه ......…یک روز غروب 

  » ......…روباه است  .......... حتماًچه صدای عجیب« ......…دهقان از جا پرید و گفت  ......…

 در را که  ......…ی غازها بیرون کرد  روباه را از النه ......…ی غازها دوید  سپس به طرف النه

بح که امروز ص ......…گوید  روباه می  ......…دختر خوبم  « ......…گفت  ......…باز کرد 

ی  دهی یا همه یا شالت را می ......…شال زیبایی سرکرده بودی  ......…بردی  غازها را به چرا می

 غازها 

  » ......…کند  مگر روباه هم شال سر می« ......…دخترک با ناراحتی گفت  ......…»برم را می

 »......…من نمیدانم « ......…دهقان گفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دیده حیبند توض کیدر ی زیر را ها مفهوم ضرب المثل

 است یهمچنان باق تیدفتر، حکا نیآمد ا انیبه پا 

 ینیریانند گرد ش مگس ،ینیبی دغل دوستان که م نیا 

 ترسدی م دیو سف اهیس سمانیاز ر دهیمارگز 

 فتمیقربان ِبند ک قتم،یرف یتا پول دار 

 و در دجله انداز... کنیم یکیتو ن 

 استکردن از پر کردن  کویکار ن 

 شتریبرفش ب ش،یهرکه بامش ب 

 با دوستان بساز و بر دشمنان بتاز 

 نوشدارو بعد از مرگ سهراب 

 



 زند نادان دوست ِیم نتیبر زم  کندیدشمن دانا بلندت م 

 از تو حرکت، از خدا برکت 

 شکر نعمت، نعمتت افزون کند 

 کبوتر با کبوتر باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز 

 بنویسید.بند  از دو موضوع زیر دودر مورد یکی 

 مشورت کرد؟ دیبا یدارد و با چه کسان ییها دهیمشورت کردن چه فا 

 .دیکن فیتوص بایز یآن را با کالم یهایی بایبهار و ز 

 دیکن فیوطن خود را  توص 

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

 

 بازخورد کلی و اعالم وضعیت کیفی دانش آموز:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


