


 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

آزمون نوبت اول فارسی و نگارش ششم ابتدایی

 نام:                                           مدرسه:                                 تاریخ:

 

 .برای هر یک از جمله های زیر یک مثال بنویسید و نشانه نگارشی آن را مشخص کنید1 

 خبری..................................................................جمله 

 جمله پرسشی..................................................................

 جمله امری..................................................................

 .........................................جمله عاطفی......................

 

 . هم خانواده کلمات زیر را بنویسید2 

 علم:..................................................       شهد......................................................

 

 . در جمله های زیر نهاد و فعل را مشخص کنید3 

 مدرسه رفت                            ب( انسان باید در کارهایش منظم باشد الف( علی به

 

 . شعر حفظی زیر را کامل کنید4 

 بااینکه سخن............................              کم گفتن هر سخن......................

 .......................... ایرانیمما که اطفال.........................                  همه از 

 

 . جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید5 

 خزنده+ان..............................             ستاره+ان...............................

 +ان..............................................................پرندگان             وابسته 

 

 زیر را به صورت کوتاه بنویسید. .جمله6 

 فراز و فرود و داستانی طوالنی دارد من هم مانند شما موجودی زنده هستم و زندگی من هم

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

 

 . کدام یک از عبارتهای زیر کنایه و کدام یک مبالغه است.7 

 خروشید و جوشید و برکند خاک                زسمش زمین شد همه چاک چاک

 در خانه او همیشه باز است.

 



 

 . در عبارات زیر منادا و حرف ندا را مشخص کنید7 

 ای وطن ، همچو بارا بهاری.     منادا..................          حرف ندا..................

 سعدیا ،  مرد نکونام نمیرد هرگز.    منادا.................       حرف ندا..................

 

 . کلمات زیر را با چیزی مناسب تشبیه کنید و آن را در جمله ایی به کار ببرید.8 

 مادرمثل...........   .................................................................

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

 

 درجمله های زیر کلماتی را که مشکل امالیی دارند پیداکنید و درست آنها را بنویسید.. 9 

.شاه گفت افصوس میخورم که چنین 3.آزرده خاتر گشت. 2. پادشاه به قسد شکار بیرون رفت.1

.من با همه مردم محربان 6.زندگی من فراظ و فرود و داستانی توالنی دارد5پرنده ای را بی جان کردم

.چشم شما روی سفحه کتاب است.این چهره در طول تاریخ گرفتار     صلیقه ها شده 7بوده ام. ایران

 است

 

 

 .یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و دو بند در مورد آن بنویسید.11 

 ) خاطره اولین روز مدرسه، خاطره یک سفر شیرین، شرح حال خودم(
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  بازخورد معلم 
 


