کاربرگ آموزشی فارسی خوانداری و نوشتاری ششم دبستان | درس  :14دریا قلی
نام ونام خانوادگی:

آموزشگاه:

نوع آزمون:

کالس:

طراح سوال:

زمان آزمون:

واژه های زیر را با «ان» جمع ببندید.
 -1بیگانه ................... 

 -2جوان ................... 

 -3دانا ................... 

 -4باوفا ................... 

معنای کلمات زیر را در مکان مناسب بنویسید.
نفوذ

حادثه

اشرف

اَلکَن

نوع جمله های زیر را با عالمت × مشخص کنید.
جمله

امری

عاطفی

خبری

پرسشی

آرش ،جان خود را در راه ایران فدا کرد
شجاعانه در مقابل دشمن ایستادگی کنید
از او پرسیدند که کدام عمل فاضل تر است
عجب هوای دلپذیر و مطبوعی است
جمله های درست را با عالمت  و جمله های نادرست را با عالمت × مشخص کنید.
 -1برای نشان دادن شک و تردید در پایان جمله عالمت «؟» میگذاریم.

درست  نادرست

 -2بعد از نقل قول عالمت « »:میگذاریم.

درست  نادرست

 -3بعد از جملهی عاطفی عالمت «!» قرار میگیرد.

درست  نادرست

 -4برای مکث کوتاه در جمله از عالمت « »،استفاده میشود.

درست  نادرست

بیت های زیر را به فارسی روان و امروزی برگردانید.
فردا اگر درنگ کنی ،کوچههای شهـــر

میدان جنگ تن به تن و تانک با تن است

دریاقلی! به وســعت دریاســت نام تــو

تاریخ در تلفـــظ نام تـــو الـــکن اســت
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در هر یک از دسته ها دور واژهای که با واژه های دیگر هم خانواده نیست خط بکشید.
مجمع -جوامع -جمعیت -تجمع-معجون

انتقال  -تقلب-منتقل  -ناقل -نقل

مقابله -تقابل -مقبول-القاب -قبول
جدول زیر را مانند نمونه پر کنید:
واژهی اصلی

بخش افزوده

گور
گل
کوه

واژهی تازه

معنای واژه تازه

گورستان

جایی که گور ،فراوان باشد.

 +ستان

تاجیک
دالور
دلیر

دالورانه

همراه با دالوری و بی باکی

 +انــه

شجاع
کلمه مناسب را برای هر عبارت از میان کمانکها انتخاب و دور آن خط بکشید.
 -1دریاقلی ،با فداکاری شگفت انگیز خود مانع (سقوت ،سقوط) شهر آبادان شد.
 -2با دوستان نیکویی و سازگاری کن و در هر نیک و بد ،به ایشان (مشفق  ،مشفغ) باش.
با توجه به معنی هر واژه ،جای خالی را با حرف مناسب از میان حروف داده شده کامل کنید.
 -1تلفّـ :.......به زبان آوردن چیزی (ذ-ظ-ض)

 -2نفو : ......فرو رفتن و رخنه کردن در چیزی(ز-ذ-ظ)

 -3کــ .....ن :قدیمی (ـهـ  -حـ)

 -4جبـــ.....ـه :میدان نبرد با دشمن (ـهـ  -حـ)

متن زیر را بخوانید و عالمتهای «« »،« »)(« »:« ».؟» در جای مناسب قرار دهید.
سعدی میگوید وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادرم زدم دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی گفت مگر خردی
فراموشی کردی که درشتی میکنی
خدای تعالی با حضــرت رســول

میگوید ای محمد ما از قصــههای رســوالن و خبرهای پیبمبران بر تو میخوانیم

آنچه بدان دل را ثابت گردانیم و فایدههای کلی تو را حاصل گردد

