
 ......... ...........................:٘اْ ٚ ٘اْ ذا٘ٛازٌی بسم اهلل الرحمن الرحیم فارسی : سٛاالت أتحاٖ ٕٞاًٞٙ زرس

 1: تعسازصفحٝ ابتدایی :رضتٝ پایٝ ضطٓ زٚرٜ ی اتتسایی

 زلیمٝ 80:  ٔست آسٖٔٛ 05/03/1401:تارید آسٖٔٛ صثح8:ساعت ضزٚع 1401زا٘ص آٔٛساٖ رٚسا٘ٝ زر ٘ٛتت ذززاز ٔاٜ ساَ 

 وارضٙاس سٙدص ٚپایص ویفیت آٔٛسضی ضٟزستاٖ لّعٝ ٌٙح

1  

 ضٟیس تٝ چٝ چیشی تطثیٝ ضسٜ است؟« ضٟیس چٖٛ چزاغی ست وٝ زر ذا٘ٝ ی ٔا ٔی سٛسزـ»زر خّٕٝ ی 

 

 چزاغ (ضٕع              ز(ذا٘ٝ                 ج(ذٛرضیس           ب(اِف

 خ خ

 خ

 ق ق

 ٖ ت

2  
 .خٕالت سیز را تٝ ٘ثز سازٜ ی أزٚسی تاس٘ٛیسی وٙیس

 .)...............................................................(زٚستی،ٕٞی طّة ٚزٚستاٖ وٟٗ را تز خای ٕٞی زار(اِف

 .                   )...............................................................(٘رست وسی ، ٔٗ تاضٓ وٝ تسٚ ٌِزّّْٚ(ب

 خ خ

 خ

 ق ق

 ٖ ت

3  

 خسَٚ را وأُ وٙیس

 ٘ٛع خّٕٝ ٘طا٘ٝ ی ٍ٘ارضی  خّٕٝ

   چزا ٘ثایس اس تعزیف افزاز ٘ازاٖ ،ذٛضحاَ ضٛیٓ

    تٝ تٝ چٝ زا٘ص آٔٛساٖ ذٛش اذاللی

 خ خ

 خ

 ق ق

 ٖ ت

4  
 :..................ٔعٙای ٘شزیه .ٔعٙای ٘شزیه ٚ زٚر وٙایٝ ی سیز را تٙٛیسیس 

 :....................                     ٔعٙای زٚر .زر ذا٘ٝ ی اٚ ٕٞیطٝ تاس است 
 

5  
 .را زر یه تٙس تٛضیح زٞیس« ضىز ٘عٕت ،٘عٕتت افشٖٚ وٙسـ»ضزب إِثُ 

 
 

6  
 . ٚاصٜ ٞای ٔتضاز را زر عثارت سیز پیسا وٙیس ٚ تٙٛیسیس 

 س٘سٌی را زٚست زارْ ،ٔزي را زضٕٗ
 

7  
 .ٔٙازا ٚ حزف ٘سا را عثارت سیز ٔطرص وٙیس 

 ای ٚطٗ ،ٕٞچٛ تاراٖ تٟاری 
 

8  

 اس زٚ ٔٛضٛع سیز ،یىی را تٝ زِرٛاٜ ا٘تراب ٕ٘اییس ٚ تا رعایت لٛاعس ٍ٘ارضی زرتارٜ ی آٖ تٙٛیسیس 

 ٔحّٝ ذٛز را تٛصیف وٙیس -1

 ٌفت ٚ ٌٛی ظزف ٞا زر آضپشذا٘ٝ تعس اس ٟٕٔا٘ی زر ٔٛرز آزاب غذا ذٛرزٖ ٟٕٔاٖ ٞا -2

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 خ خ

 خ

 ق ق

 ٖ ت



 

9  
 ٔعٙی وساْ وّٕٝ تا تٛخٝ تا أالی آٖ ٘ازرست است ؟

 ٘اْ یه ضٟز :تشار ( اطزاف              ز: حاضیٝ (ضیطاٖ          ج :اٞزیٕٗ (تالش         ب:ٕٞت (اِف
 

10  
 .تزای ٞز وّٕٝ یه ٞٓ ذا٘ٛازٜ تٙٛیسیس

 :......................لصس:..................                       ٔعّٓ
 

11  
 .زر خّٕٝ ٞای سیز ضىُ زرست ٚاصٜ ٞای زاذُ پزا٘تش را ا٘تراب وٙیس

 .زٚستاٖ ،تٛخٝ وٙیس:ٌٚفت (تزذاست-  تزذٛاست)ٔزیٓ اس ٌزٜٚ عّٓ (اِف

 .وتاتص چُٟ ساَ وٛضص وزز (تعّیف-  تأِیف)زٞرسا تزای (ب

 

12  
 :................پز٘سٌاٖ:................                     وتة  . ٔفزز وّٕات  را تٙٛیسیس 

 
 

13  
 .تزویة وٙیس ٚ سٝ ٚاصٜ ی خسیس تساسیس(ب )را تا لسٕت (اِف )ٚاصٜ ٞای لسٕت 

 ٌشار ،فزٚش ،ضىٗ،ٌٛ٘ٝ، ٌز(ٞیشْ،ٕ٘اس ،تسیٗ ،ٔیٜٛ                    ب(اِف

1               ..............-2      ..................-3................- 

 

14  

 .زر ٔتٗ سیز غّط ٞای أالیی را پیسا وٙیس ٚ صحیح آٟ٘ا را تٙٛیسیس

 

ا٘یطٝ وززٖ ا٘سر وار ذّك ٚ ٔرّٛق  رٚضٙای افشایس ا٘سر زَ ٚ غفّت اس ایٗ ٚ ٘اا٘سیطیسٖ،تاریىی افشایس ا٘سر زَ ٚ 

 .٘ازا٘ی ،ٌٕزاٞی است

 

 .زر ذاٖ چٟارْ ،رستٓ تا خازٌٚزی رٚتزٚ ٔی ضٛز اٚ ٘رست تا لسسفزیة ٚ ٘یزً٘ ٘شز رستٓ ٔی آیس

 

 .ِغت ٘أٝ اساسی تزیٗ اسز زٞرسا است ٚ تیطتز ضٟزت زٞرسا تٝ ذاطز ٕٞیٗ اثز اٚست

 

 راست ٌفتٗ پیطٝ ٌیزیس وٝ رٚی را رٚضٗ زارز ٚ ٔززٔاٖ راست ٌٛیاٖ را زٚست زار٘س ٚ راست ٌٛی حالن ٘طٛز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .             ٔٛفك ٚ سزتّٙس تاضیس ذیّی ذٛب      ذٛب     لاتُ لثَٛ       ٘یاس تٝ تالش تیطتز :    ٘تیدٝ ارسضیاتی



 فارسی  :سواالت هماهنگ درس

 ۱۴۰۱خرداد ماه  - پایه ششم ابتدایی

 آموزشی شهرستان قلعه گنجکیفیت ش یکارشناس سنجش و پا

 پاسخ دهنده: فائزه کاووسی

 

یکی از ابزارهایی اسیت که نوشیته را زیبا و گیرا    همی ویند. تشیبی« تشیبیه» مانند کردن کسیی یا ییز  به کسیی یا ییز دی ر را .۱

 پویایی و آفرینش نزدیک میسازد. و اثرگذارتر میکند و ذهن را به

 شاعر شهید را به یراغی مانند کرده است.در جمله صورت سوال،  

 

 

 دار.دوستان قدیمی را برا  خودت ن هبرا  خود دوست انتخاب کن و   الف(.۲

 میپیوندد، من هستم.اولین کسی که به او ب( 

 

 

۳. 

 نوع جمله ن ارشی    نشانه جمله

افراد نادان،   یرا نباید از تعریف
   خوشحال شویم

 پرسشی ؟

 عاطفی  ! به به یه دانش آموزان خوش اخالقی 

 

 

مفهوم دور و « می وییم. کنایه سیییخنی اسیییت که دو » کنایه طور غیرمسیییت یم صیییحبت میکنیم به آن   مطلبی به  وقتی درباره.۴

 نزدیک دارد و م صود گوینده، معنا  دور آن است.

   خانه در  »  جمله این اسیت که معنا  نزدیک و آشیکار    ،« او همیشیه باز اسیت   خانه در  »    شیخصیی می وییم  زمانی که درباره

ن شیخ  اسیت؛ بنابراین،  نواز  آ  م صیود گوینده، بیان صیفت بخشیش و مهمانا  ؛ ام« او همواره گشیوده اسیت و قفل و بند  ندارد

، کنایه از  فالنی   درخانه    همین سیبب، می گوییم باز بودن  اسیت؛ به مهمان نواز معنا  دوم یا دور جمله این اسیت که او شیخ   

 اوست. مهمان نواز بخشندگی و  

 

که خداوند به ما داده اسیت، این نعمت ها  هاییاز نعمت  سسیپاو   شیکرگزار فهوم این ضیرب المثل این اسیت که درصیورت م.  ۵

بخشیندگی خداوند شیامل   خداوند نعمت ها  بیشیتر  به ما میبخشید. پس اگر قدردان نعمت ها  خداوند  باشییم،یند برابر شیده و 

 افزوده میشود.  ها  ما متحال ما شده و نع

 

 :ها  متضاد این جمله عبارتند از واژه  .۶

 زندگی و مرگ (۱

 من(دوست و دش۲

________________________ _________________________________________________ 



 

 همیو باران بهار ا  وطن، .  ۷

 منادا و »ا « نشانه   ندا است.« وطن» در این جمله واژه  

 

درختان بهار نارنج  گل ها  خوش رنگ و    ما را خانهاطراف   .زندگی میکنیمشییراز    شیهر بسییار زیبا ردو خانواده ام من   .۸

م، صیب  ها دوسیت  و من .قرار داردمان  در نزدیکی خانه  امدرسیهم   .مسیاعد  برا  ما رقم زده اسیتخنک و هوا    آب و وپوشیانده 

 و در مسیر، از طبیعت زیبا  شهرمان دیدن میکنیم. باهم به مدرسه میرویم

با مان  ما در محله  کنیم و از فضییا  زیبا  محله لذت میبریم.با دوسییتانم باز  میتکالیفمان،  مدرسییه و انجام دادن آمدن از  پس از 

 میدهیم. همدی ر گفت و میکنیم و با مشورت کردن، یکدی ر را در حل مشکالت یار  

  ما حبت در محلهو اگر کسیی کمک نیاز داشیت، به یار  او میشیتابند. مهر و م مردم محله   ما، بسییار مهربان و صیمیمی هسیتند

 را بسیار دوست دارم.مان موج میزند. من، خانه

 

 از به معنا  پاریه فروش است.بز  .  ۹

 

 کلمات زیر: هم خانواده.  ۱۰

 معلم: تعلیم

 قصد: م صود

 

عییییلییییم  بییییرخییییاسییییییییت(الییییف(    .۱۱ گییییروه  از  گییییفییییت  مییییریییییم  کیییینییییییییی  :و  تییییوجییییه                                                                                              د. دوسییییییییتییییان، 

 کتابش، یهل سال کوشش کرد.  الیف(ت دهخدا برا  ب(

 

 مفرد کلمات زیر:.  ۱۲

 کتب: کتاب

 پرندگان: پرنده

________________________ _________________________________________________ 

 جدید:. واژه ها  ۱۳

 یزم شکنه -۱

 نمازگزار -۲

 میوه فروش -۳

________________________ _________________________________________________ 

 

 :صورت صحی  واژه هایی که در متن نادرست نوشته شده اند.  ۱۴

 ندیشها -۱



 روشنایی -۲

 نادرست به کار رفته است. ،حرف اضافه  و( در جمله اول -۳

 قصد -۴

 ثرا -۵

 هالک -۶


