


    08/00/79تاریخ               سه -دو -فارسی ششم                فصل یکآزمون                          

................ششم نام و نام خانوادگی...............        دبستان هفده شهریور                  کالس  

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

معنی ابیات و عبارت زیر را بنویسید -0  

،لیک نرفتی ز دل برون         من تیره روز و خانه ز مهتاب روشن اسن رفتی ز دیده   

هر ورقش دفتری است معرفت کردگارهوشیار         نظربرگ درختان سبز در   

   بی بدرقه تو کاروان ها            هرگز نرسد به منزل عشق           

 آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن

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

  برای هر یک از اصطالحات زیر تعریف مناسب بنویسید با ذکر مثال -2

قافیه  –ردیف  -وزن –بیت  –مصراع   

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

در جای مناسب قرار  ویرگول را در صورت لزوم ابیات زیر را با مصوت های کوتاه حرکه گذاری کنید و -3

(و ابیات دهید  ) صحیح خوانی کلمات  

 جهان جمله فروغ حق دان                             حق اندر وی ز پیدایی است پنهان

 خشنودی تو مایه خشنودی من است                   زیرا بود رضای خدا در رضای تو

 باد بهاری وزید از طرف مرغزار              باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار   

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

در بیت های زیر بنویسید و نوع کلمات را نقش  -4  

را که شما بینید  خلقاین همه   

هر مرغ زار  ناله رسید گردونباز به                      مرغزاروزید از طرف  بهاری  باد  

  سرای تو  دلو این  خانه توام که هست           این خانه   سینهنمی رود از  برونت مهر

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

با توجه با توجه به توضیحات نام شخصیت ها را بنویسید  -5  

وی روزگاری را به وزارت سامانیان سپری کرد ترجمه تاریخ طبری از آثار ایشان است )..............(  -  



)......................( شاعر و مترجم و محقق توانای معاصر است شعر مادر اثر ایشان است  

  از نوادگان  فتحلی شاه قاجار بود )            (در شهر تبریز به دنیا آمد و 0252عران معاصر که در سال از شا

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

به ترتیب بر چه  را بنوسید و ذکر کنید و همه از خاک پاک ایرانیم ، بیت چهارو و ششم در شعر مادر -6

 مفهومی اشاره دارند ؟ ) حفظ شعر(

 

........................      بازخورد معلم.....................................................                          

 جدول توصیف عملکرد 

 نبازبه
 آموزش

  بیشتر

 تسلط  متوسط
 خوب

 تسلط 
 کامل

سطح عملکرد                         
 

 مالک و شواهد
را و معنی لغات مفهوم بیت ها  -    

       داندمی
 

و نقش های اصطالحات مربوط به شعر با  -    
 دستوری آشنایی دارد 

  

با زندگی نامه و آثار شاعران و نویسندگان  -    
 مشهور آشنایی دارد 

 

اشعار حفظی را میداند -      
 
  

 جدول خود سنجی

از پاسخ های خود راضی هستم ؟ چرا ؟-  
 
   

از این آزمون چه چیز هایی یاد گرفتم ؟                     -   
 
 

 برای یادگیری بیشتر چه تالش هایی بکنم ؟
 
 

 

 طراح سواالت :

 حیدر بدیهی


