به نام خدا
درس امال
نام و نام خانوادگی :

پایه ششم

کالس :

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

1

از نظر امالیی کدام گزینه نادرست است ؟
الف ) بنیان گذار
ج)

2

ب) کارگزار
د)

نماز گذار

سپاسگزار

با توجه به معنی جمله زیر کلمه ی مناسب خط بکشید .
الف) یقین دارم که (صواب – ثواب) خاموشی  ،بی نهایت است .
ب) اول دست و دهن پاک کند  ،آن گاه به کنار (خوان – خان) حاضر آید .

3

متن زیر چند غلط امالیی دارد ؟ مشخص کنید .
مردمان تا زنده اند از دوستان ناگذیرند  .پس با ایشان نیکویی و سازگاری کن و در هر نیک و بد به
ایشان مشفغ باش و دوستان کهن را بر جای حمی دار .

4

با توجه به معنی  ،امالی کدام گزینه نادرست است ؟
الف ) آوا  :بانگ
ج)

5

ب) اتحاد  :یکپارچگی

تبلیق  :رساندن پیام

از نظر امالیی کدام گزینه درست است ؟
الف ) قسد = هدف
ج)

6

ب) حیله = قسد

سحمگین = ترسناک

د)

اهریمن = شیطان

دو کلمه بنویسید که مثل «شمع» یکی از شکلهای حرف (ع) را داشته باشد .
........................................................

7

د)

تحویل  :رساندن

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

مفرد کلمات زیر را بنویسید .
آداب ....................... :

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

احوال ........................................ :

دستور کار ب  :متن امال

 اندیشه کردن اندر کار خالق  ،مخلوق  ،روشنایی افزاید اندر دل
 برای شناخت بهتر زیبایی های آفرینش باید به تفکر درباره ی خود  ،خلق  ،خلقت و خالق
بپردازیم .
 مشاورت کردن در کارها از قوی رایی مردم باشد و تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد .


در میان دانشمندان معاصر ایران  ،باید عالمه دهخدا را بزرگ مرد فرهنگ ایران دانست
که آثار با ارزشی به یادگار گذاشته است .



شهید «دریا قلی سورانی » یکی از دالور مردان دوران دفاع مقدس بود که با فداکاری
شگفت انگیز خود  ،مانع از سقوط شهر آبادان شد  .او همچون دریایی خروشان بود و با
تمام وجود تالش می کرد تا خود را به شهر برساند .



هنگام غروب عطار باالی صفحه ی اول کتاب چیزی نوشت و آن را به محّمد هدیه داد او
بسیار خوش حال شد و از شیخ تشکّر کرد  ،چون نسخه ای از کتاب اسرار نامه بود .



اگر پرسند که قصه خوانی چند نوع است ؟ بگوی دو نوع  :اول حکایت گویی و دویم نظم
خوانی  ،چون از احوال گذشتگان خبردار می شود و چون عجایب بشنود نظر او به قدرت
الهی گشاده گردد .



مردمان را عیب مکنید که هیچ کس بی عیب نیست  .هر که از عیب خود نابینا شد ،
نادان تر مردم باشد و خوی نیک  ،بزرگ تر عطاهای خدای است .

