
  

 .بنويسيد در پايين متن امال به ترتيب كلمات را  را بخوانيد و درستمتن زير   -1

مه ، لغت نا. دهخدا در همان زمان به فراگرفتن زبان فرانصوي پرداخت و مألومات خويش را تگميل كرد 

دهخدا براي تعليف اين كتاب ، بيش از چحل سال كوشش . كتاب لغت در زبان فارسي است  ل ترينمفس

  . كرد و در اين مدت ، حدود صد نفر با او همكاري داشته اند 

  : كلمات  درس

 كدام گزينه با بقيه فرق دارد ؟ -2

    كوه بلند -د             من  معلم  -ج            بزرگ  خانه ي  -ب                آسمان ابري   -الف

 از نظر اماليي كدام گزينه درست است ؟ -3

  مرحله = خان  -د   دشمن      =  ريمنحا -ج    زبردستي    = چيره گي  - ب          اتاق=  جرهه -الف

 . شكل صحيح كلمات را انتخاب كنيد   -4

  . نگه مي دارند  پاكيزه خود را  ي مدرسه)  حياط – حيات( دانش آموزان   -الف

  .حاضر آيد ) خوان  –خان ( اول دست و دهن پاك كند ، آن گاه به كنار  - ب

   .خورشيدند ) شهداء  – شهدا( : معلّم گفت   -ج

 )هر كلمه يك مورد . ( هم خانواده كلمات زير را بنويسيد  -5

 =تمحب=                         ظاهر=                           جمع=                         مقصود

 .واژه ي غلط وجود دارد؟ زير واژه ي غلط خط بكشيد  چند عبارت هردر  -6

  ندارد وجود غلطي          واژه  2واژه           1   . يرند ردمان تا زنده اند از دوستان ناگزم -الف

  نداردوجود غلطي  واژه          3         واژه  2واژه           1  . به تعام نضر نكند و اگر كم بود بر ديگران ايسار كند  - ب

  نداردوجود غلطي      واژه  2واژه           1       .بر سر فهم اين واژه گان و ارتباط آن ها با يك ديگر گفت و گو كنيد  -ج
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 .ن و در كنار هم بنويس را جدا ك) مترادف ( كلمه هاي هم معني  -7
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 . زير را به نثر ساده بازنويسي كنيد بيت  -8

  خروشيد و جوشيد و بركن خاك                  زِ سمش زمين شد چاك چاك

  

 .مفرد و جمع كلمات زير را بنويسيد  -9

  = تعطيل =                        استاد =                      ظروف =                    ملل 

  كنايه از چيست ؟ . او هميشه باز است  ي  در خانه -10
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 . هر دو كلمه را در يك جمله بكار ببريد  -13

  :  اثر  –لغت نامه 

   :تماشا  -نشسته 

   . تنوين دار و دو كلمه داراي تشديد بنويسيد  كلمهدو   -14

 .در متن زير كلمه هاي ناقص را كامل كنيد  -15

مه هاي مهرباني ، ما را .....دارد و با آواهاي دل نشين و نـ والني.....و فرودهاي  .....  فارسي فرا زبان 

  . ر آن بكوشد تبا....ت و ا .... هر ايراني بايد براي عـ. پرورده است 

  ����نياز به ت�ش بيشتر          ����قابل قبول                  ����خوب                      ����خيلی خوب  



  

  94مهران دي ماه  مالصدرا غيردولتي نوبت اول پايه ششم دبستان متن امالي فارسي 

. ود بودندهمه از دانشمندان سرشناس و يك معلّم در شهر خ ي آمدند،آن هايي كه به ديدار پدرش م          

   . وختن بود فرصت خيلي خوبي براي آم

او سرشار از .دهخدا را بزرگ مرد فرهنگ ايران دانست  در ميان دانشمندان معاصر ايران ، بايد علّامه         

  .عشق به فرهنگ وطن بود و آثار با ارزشي از خود به يادگار گذاشته است 

پس به كار دوستان انديشه كن و دوستي ايشان به مردمي و احسان ، تازه دار و چون دوست نو گيري ،          

  . پشت بر دوستان كهن ، مكن 

م بياباني سخت و راهي دراز را پشت سر نهاده ، خسته و تشنه است ، با جست و رستم در خان دو           

تن مي شويد و رخش تيمار مي كند و پس از نخجير  جوي فراوان ، چشمه اي مي يابد ، آبي مي نوشد و سر و

  .به خواب مي رود 

شهيد نمره ي « : مصطفي گفت » . پر از حادثه و زيبايي است شهيد داستاني « : و كسي ديگر گفت            

  ».بيست داخل دفتر قلب من است 

  

  


