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دبستان دخترانه غیر دولتی لوح زرین            
:تاریخکالس :   ششم        

ن ا ه م ر ي ..................   *     .....................   *       ................... *غ ه ن م گ س ه ي ن م
*.............................. ع م ط  *        ....................* ر ط ع...............................  ك ه ا ل 

*غ ل ت ف........................

اعضا، مقسود اتّحاد، )......................... ، ........................(*قناري، صادقانه، آغاز، سلیغه،
)..................... ، .....................(*نظر، ماالمال، منبع، هرارت، آزرده خاتر، ارتباط، وظیفه

)..................،*حقیقت، نحراسیم، شخصیت، االهی، عملکرد، موضوع،سهل(...................
در آخر جمله هاي زیر از عالمت نگارشی مناسب استفاده کنید. 3

*چه گل زیبایی
*آیا امروز  بارن می آید

*خیز و غنیمت شمار
*امروز باران می بارد

معناي دور و نزدیک کنایه ي « از هفت خان گذشتن » چیست؟ 4
معناي نزدیک:.....................................................................................................................
معناي دور:...........................................................................................................................

دو نمونه مبالغه که در صحبت هایتان به کار می برید، بنویسید. 5

با حروف داده شده کلمات مناسب بسازید. 1

 2.در هر دسته از کلمات، دو کلمه اشتباه را پیدا کنید و شکل صحیح آن را داخل پرانتز بنویسد.

در آخر جمله هاي زیر از عالمت نگارشی مناسب استفاده کنید. 3

معناي دور و نزدیک کنایه ي « از هفت خان گذشتن » چیست؟ 4

دو نمونه مبالغه که در صحبت هایتان به کار می برید، بنویسید. 5



*تشنگی بر او چیره شد.(................................)
*زسمّش زمین شد همه، چاك چاك(..............................)

از این فرزندان عزیز چه کسانی هستند.* )............................(حتما دریافتید که مقصودم

ندا را مشخص کنید. در عبارات و ابیات زیر منادا و نشانه ي 7
منادا  نشانه ي ندا عبارات و ابیات

یا رب، روا مدار که گدا معتبر شود
اي نگهبان وجودم

مرد نکونام نمیرد هرگز سعدیا،

......

...... صدایی غریب به هوش آمد، حاال او تخته سیاهی بر دیوار کالس شده بود.

9

10

هر آن چه را که در کالس خود می بینید، در یک بند بنویسید.

برداشت خود را از ضرب المثل(( چاه مکن بهر کسی اول خودت بعدا�کسی)) بنویسید.

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

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

معناي کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است را در داخل پرانتز بنویسید. 6

ندا را مشخص کنید. در عبارات و ابیات زیر منادا و نشانه ي 7

جاهاي خالی را با« در، با، را، به، تا» پر کنید. 8
او رسید :"دوست داري روي  از آن ها پرسیده شود؛ نوبت ...... ....... همگی به صف ایستاده بودند
می خواهم ...... دیگران یاد بدهم، پس پذیرفته شد! چشمانش   گفت: زمین چه کاره باشی؟
یک جنگل بزرگ درآمده است. ...... خودش گفت: حتما اشتباهی  بست، دید ....... شکل درختی ......
رخ داده است! من که این ...... نخواسته بودم! سال ها گذشت ...... اینکه روزي تبر ..... روي کمر خود 
احساس کرد، ...... خود گفت: این چنین عمر من ....... پایان رسید. ..... فریادي غم بار سقوط کرد و 




