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دبستان دخترانه غیر دولتی لوح زرین            
:تاریخکالس :  ششم         

 هتي را با دقت بخَاى ٍ ًقطِ ّای کلوِ ّا را بگذار .

 به نام ان که جان را فکرت  آموخت                       چراغ دل به نور جان برافروخت 

 باد بهاری وزیذ از طرف مرغسار                            باز به گردون رسیذ ناله ی هر مرغ زار 

 آفریذگار را ببایذ  پرستیذ ن   و بر  نعمت او سپاس داری کردن 

 انذیشه کردن انذر کار خالق و مخلوق روشنایی افسایذ انذر دل 

1

2 جذٍل را  با کلوات درس ستایش  ، هعزفت آفزیذگار ٍ  پٌجزُ ّای شٌاخت کاهل کٌیذ . ) ّز قسوت 2  دٍ کلوِ

 در عبارات زیر غلط های امالیی را بیابیذ و شکل صحیح آنها را بنویسیذ.

1-واگُان معلم اس جای خًد بزخًاست ي گفت:خیلی آلی بًد،اکىًن گزيٌ عمل وضزات خًد را بیان کىىذ.

2-اوذیشٍ کزدن در کار خالك ي مخلًق،ريشىایی افذایذ اوذر دل ي لفلت اس ایه گمزاَی است.

3

 )
 با توجه به معنی واژه ها کلمه ای را که از نظر امالیی صحیح می باشذ  انتخاب کنیذ. 

– فزيق  بلىذ شذ ) بزخاست ، بزخًاست (             خًد ) خیش ، خًیش (                 ريشىایی ) فزيغ 

4

در کلمات هم خانواده زیر، سه حرف اصلی را  بنویسیذ .  

/  --------------

 /   -------------- 

 عالم / معلًمات /  معلم 

 عادل   / عذالت   / تعادل 

5

ع غ کلمه دو بخشی  کلمه سه بخشی 



هتي را با دقت بخَاى ٍ ًقطِ ّای کلوِ ّا را بگذار 

 به نام آن که جان را فکرت  آموخت                       چراغ دل به نور جان برافروخت 

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

.

. 
 آفریدگار را بباید  پرستید ن   و بر  نعمت او سپاس داري کردن  

اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق روشنایی افزاید اندر دل

 

1

 جذٍل را  با کلوات درس ستایش  ، هعزفت آفزیذگار ٍ  پٌجزُ ّای شٌاخت کاهل کٌیذ . ) ّز قسوت 2  دٍ کلوِ

کلمه دو بخشی  کلمه سه بخشی  ع غ

2

 در عبارات زیر غلط های امالیی را بیابیذ و شکل صحیح آنها را بنویسیذ.

1-واگُان معلم اس جای خًد بزخًاست ي گفت:خیلی آلی بًد،اکىًن گزيٌ عمل وضزات خًد را بیان کىىذ.

2-اوذیشٍ کزدن در کار خالك ي مخلًق،ريشىایی افذایذ اوذر دل ي لفلت اس ایه گمزاَی است.

3

 )
 با توجه به معنی واژه ها کلمه ای را که از نظر امالیی صحیح می باشذ  انتخاب کنیذ. 

– فزيق  بلىذ شذ ) بزخاست ، بزخًاست (             خًد ) خیش ، خًیش (                 ريشىایی ) فزيغ 

4

در کلمات هم خانواده زیر، سه حرف اصلی را  بنویسیذ .  

/  --------------

 /   -------------- 

 عالم / معلًمات /  معلم 

 عادل   / عذالت   / تعادل 

5

مرغزار-مرغ گمراهى-اندیشهعالم-معلم خالق-مخلوق
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