
 به نام دانای زيبا آفرين   :                           نام و نام خانوادگی 

 

 

 فارسی

 پاسخ درست را با عالمت  × مشخص کنید .

 1- در پایان کدام جمله ) نقطه ( قرار نمی گیرد ؟

 الف( بلبل و قمری چه خواند                                                         ب( بعضی از گوشت ها فاسد شده بودند 

 ج( باید اصول و قواعد زبان فارسی را یاد بگیریم                           د( جای سوزن انداختن نیست 

 2- کدام دسته از واژه های زیر به ترتیب حروف الفبا مرتّب شده اند ؟

 الف( خود ، خلق ، خلقت ، خالق                                         ب( خالق ، خلق ، خلقت ، خود 

 ج( خلق ، خلقت ، خود ، خالق                                             د( خلقت ، خلق ، خالق ، خود 

 3-جای خالی با کدام گزینه پر می شود ؟

 الف( افکار                                    ب( تلفظ                               ج( محفوظ                                 د( حفظ 

 الفاظ - ................ لفظ 

 جمله ها را با دقت بخوان و صحیح کلمه های غلط را بنویس .

 الف( هر کسی شخصیت خود را در رفتار و عمل خیش نمایان می کند. .....................

 ب( تفکر ، ایمان ، عمل ، علم ، اخالق پنج پنجره برای شناخت و تماشای آفرینش الهی هستند .  .........................

 ج( اندیشه کردن عندر کار خالق و مخلوق روشنایی افزاید عندر دل .  ..............................

 د( ناگهان معلم از جای برخواست .  ............................

 

 هم معنی کلمه های زیر را بنویس 

 ربیع : .......................                 سر بلندی : ........................            پیشه : ..........................              تقدیر :.............................

 

 مخالف هر کلمه را بنویس 

 پسندیده : ...................                         دوستی : ...................                نادانی : .....................                    تفاوت : ...................

کالس :  /6                                  تاريخ : 66 / 59/80  

https://t.me/MoallemYarir6


 

 

.ناسب بنویس برای هر کدام دو صفت م  

............................  ........... ..............: ....خط                        ........  ................       ........: .............معلم   

..............................   ......:.................غنچه            ........................                ............... ...: ..انسان      

 

 

.جمع ببند آنگاه برای هر کدام جمله بنویس ( ات  –ها  –ان ) لمه های زیر را به نشانه های ک  

  ..............................................................................................................................................   ...................... :نغمه   

..............................................................................................................................................   ...................... :اطالع   

..............................................................................................................................................   ...................... :تغییر   

..............................................................................................................................................   ...................... :فرزند    

 

    ارزیابی معلم 
    درست و صحیح نویسی

    تحویل به موقع

    زیبا نویسی و رعایت خط تحریری

    فعالیت ویژه
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