
 13/10/1400بسمه تعالی                                   تاریخ :                                           نام و نام خانوادگی:    

                         دقیقه 45آموزش و پرورش شهرستان گلوگاه                     مدت :                               معلم : خانم کاویان 

 ارزشیابی دی ماه          دبستان غیردولتی دخترانه گل یاس                     پایه : ششم                          رسی) امال(    فادرس : 

 شرح سوال                                                                         

  متن امال 

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

  .ما هم برای کشف و شناختِ بهتر زیبایی های آفرینش ، باید به تفکّر درباره ی خود، خلق، خلقت و خالق بپردازیم 

 خوب و دقیق نگاه کنیم ، گوش بدهیم، بسیار بخوانیم و درباره ی دیده ها ، شنیده ها و خوانده ها بپرسیم و از پرسیدن نهراسیم. 

 .پادشاه از آن حرکت آزرده خاطر گشت و جام را زیر کوه گرفت تا ماالمال شد و خواست که به لب رساند 

 بار دیگر ، باز حرکتی کرد و آب جام را ریخت. شاه از شدّت تشنگی خشمگین شد. باز را برزمین کوبید و هالک کرد.  

 ضای این خانه ام. شناسنامه و سند شناخت شما دروطن، خانه ی شماست و من عامل پیوستگی و اتّحاد همه ی اع 

 هر جای ایران و در هر گوشه ی جهان ، زبان ملّی ایرانیان یعنی زبان فارسی است.  

  در این نبردها رستم با کمک اسب خود ، رخش با شیر و اژدها پیکار می کند؛ دیوها را از پای در می آورد و بر 

 جادوگران ، پیروز می شود. 

 تاریخ انسان های بسیاری بوده اند که همه ی توان و جان خود را برای رسیدن به هدف خویش فدا کرده اند در 

 و گاهی نجات مردمی یا آینده ی ملّتی به هوشیاری و فداکاری و تصمیم بهنگام و جان فشانی به موقع یک نفر  

 یا جمعی محدود وابسته می شود. 

  در زبان فارسی است. دهخدا برای تألیف این کتاب ، نزدیک چهل سال کوشش کردلغتنامه مفصّل ترین کتاب لغت 

 و در این مدّت حدود صد نفر با وی همکاری داشته اند.  
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 بسمه تعالی                                   تاریخ :                                  نام و نام خانوادگی:           

 مدت :                                  آموزش و پرورش شهرستان گلوگاه                                       انم کاویان  معلم : خ

 ارزشیابی دی ماه          پایه : ششم           دبستان غیردولتی دخترانه گل یاس                                         فارسی) امال(درس : 

 شرح سوال                                                       

1 .مترادف کلمات زیر را بنویسید . 

 .............    الکن : ..................ماالمال : .............................         نخجیر : .........................        تیمار می کند: ......................

  2  .کلمه ی مناسب را انتخاب کنید . 

 غذا ( هستند که وجودشان برای ما الزم است.  –بعضی چون ..................... ) قضا  .الف 

 خوان ( اول شیری قوی پنجه به او حمله می آورد.   –خان ب . در ...........) 

 3  . .گزینه ی مناسب را انتخاب کنید 

  نشده است؟به درستی جمع بسته  ی کدام گزینه الف( کلمه

 بازرسین     -4عاملین                   -3مومنین                   -2خادمین                      -1

 است؟    نادرستب( کدام گزینه 

 علوم  مفرد  عالم  -4    احوال   مفرد  حال        -3حواس   مفرد    حس         -2آثار   مفرد   اثر           -1

 4  . .کلمات نامرتب زیر را مرتب کنید 

 و  –می پیمود  –به  –هر طرف  –می تاخت  –صحرا  –ملک  –و  –دشت  –را  –مرکب 

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

 5  . .در متن زیر کلماتی که اشتباه نوشته شده را پیدا کنید و درست آن را بنویسید 

 رستم در نبردی سحمگین و پس از چیره گی بر اژدها سجده می کند و سپاس می گذارد . 

 

 به جز کشته ی خویشتن ندروی                                                                                                  

 

 

 بازخورد معلم                                                                  
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               پایه ی ششم          فارسی) امال(         درس                                 1400ابی دی ماه پاسخ نامه سواالت ارزشی

 دبستان غیردولتی دخترانه گل یاس 

 لکنت   -درمان می کند    -شکار    -. پر  1

 . الف( غذا     ب( خان  2

  4ب ( گزینه                   4الف ( گزینه . 3

 ملک مرکب را به هر طرف می تاخت و دشت و صحرا می پیمود. . 4

 سپاس گزاری .  –چیرگی  –سهمگین . 5
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