به نام خدا
درس امال
نام و نام خانوادگی :

پایه ششم

کالس :

دستور کار الف  :با دقت به سواالت زیر پاسخ دهید .
1

با توجه به کلمات زیر جاهای خالی را پر کنید .
(قطع – خوان – دهان – خان)
 اول دست و دهن پاک کند  ،آن گاه به کنار  ..............................حاضر آید .
 ............................... فراخ باز نکند و اعتدال نگاه دارد .
 آدمی باید که بسیار نگوید و سخن دیگری به سخن خود  .........................نکند .

2

3

برای هر یک از کلمه های زیر یک کلمه ی هم خانواده بنویسید .
ظاهر .............................. :

مشاوره ............................... :

قصد ................................ :

مرحله ................................ :

با توجه به معنی جمله  ،زیر کلمه ی مناسب خط بکشید .
شهید داستانی است پر از (حادسه  ،حادثه) و زیبایی
دهخدا معلومات (خویش  -خیش) را تکمیل کرد .

4

دو کلمه بنویسید که آخر آن ها مثل کلمه یحیی باشد .
................................................

5

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

مفرد کلمه های زیر را بنویسید .
ملل ................................... :

ساعات .......................................... :

آداب ..................................... :

ظروف ........................................... :

احوال ..................................... :
6

در کدام جمله غلط امالیی وجود دارد ؟
الف) بیشتر از آن گوید که مردم راغب آن باشند .
ب ) عملیات کوی زوالفقاری معروف است .
ج) آن تهی مغز را چه علم و خبر
د) سربازان دشمن بعثی به خرمشهر حمله کردند .

7

به آخر کلمه ها «گی» و «گان» اضافه کنید و بنویسید .
بنده (

8

و

)

دوزنده (

و

با توجه به کلمه های زیر معنی مناسب انتخاب کنید .
مشفق ( :دلسوز – آرام)

کهن ( :رویداد – قدیمی )

)

رابطه ی «طلب» و «مطلوب» مانند رابطه ی کدام گزینه است ؟

9

الف) نظر  ،منظور
11

ب) معلم  ،علوم

دو کلمه بنویسید که مثل (تغییر) یکی از شکل های حرف (غ) را داشته باشد .
......................................

11

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

چه ارتباطی بین کلمات (فاضل – فضل) وجود دارد؟
الف) مترادف 

ب) هم خانواده 

ج) هم معنی 

د)متضاد 

دستور کار ب  :متن امال


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



دقایقی سپری شد  ،فرزانه یکی از اعضای گروه تفکر گفت  :چون هر چهار کلمه  ،ابتدای
یکسانی دارند  ،ما فکر می کنیم  ،این شباهت می تواند به معنای آن باشد که ما انسان ها
همه در نقطه ی آغاز آفرینش مانند هم هستیم و هر چه از آن نقطه دور می شویم ،
تفاوت ها بیش تر می شود .



رستم زمانی که با جادوگر رو به رو می شود به حیله گری او پی می برد و برای چیرگی بر
او  ،از خدا یاری می خواهد .



آدمی باید که بسیار نگوید و سخن دیگری به سخن خود قطع نکند و چیزی را که غیر او
پرسند  ،جواب نگوید .



در تاریخ  ،انسان های بسیاری بوده اند که همه ی توان و جان خود را برای رسیدن به
هدف خویش فدا کرده اند و گاهی نجات مردمی یا آینده ی ملّتی به هوشیاری و فداکاری
به موقع یک نفر یا جمعی محدود وابسته می شود .



هیچ گاه سخن گزاف نگویید تا در چشم مردم سبک نشوید  .راست گفتن پیشه گیرید که
روی را روشن دارد و مردمان راست گویان را دوست دارند و راست گوی هالک نشود .



از خوی بد دور باشید که بند گران است بر دل و بر پای  ،همیشه بدخو در رنج بزرگ
باشد و مردمان از وی به رنج و نیکو خوی در هر دو جهان ستوده است .

