
ف
سؤاالت  ردی

1

.یدو در یک گروه قرار بده یدمرتبط با یکدیگر را پیدا کن هایکلمه

مان تعلیماتران           افکار             معلّمتفکّر  معلومات         تعلیم فکر            تفکّ

2
هر دو کلمه را در کنار یکدیگر قرار داده و کلمه های جدید بسازید. 

خوش                    آور  بلند                        پایه                  ذوق                     نام 

3
د بسازید. یتوانزیر، هر تعدا کلمه که میبا حروف 

ع          م            ل  ط            ب                  و    

4

ها را در متن زیر کامل کنید. کلمه

شود. ......(  من میالف: تالش و کوشش شما فرزند مهربان، )باع...... (   سربلندی و )عزّ

ای است. ی زندهب: تغییر و ) ت.....وّل( ویژگی هر پدیده

5

 ها صحیح نوشته شده است؟ی کلمهدر کدام گزینه، همه

مرغزار -اتحاد -مرقِ زار                                 ب: دماق پرور -نخجیر -خانالف: هفت

 نغمه -مبالغه -د: فضل        هکّ                                           -فیض -ج: ربیع

6

 در کدام گزینه، غلط امالیی وجود دارد؟ 

غنیمت  -داریسپاس -سهل                                   ب: فروغ -خلقت -گانالف: ستاره

 هالک -احسان -تعالیصحرا                                          د: حق -لغزید -ج: معرفت

7

کامل کن. « و»و  -«امّا» حروف ربط خلی را باجاهای 

های خود را نیافتند. الف: کاوشگران تالش زیادی کردند............................ پاسخ پرسش

ب: دیروز، برادرم با عصبانیت در را بست ............................. از خانه خارج شد. 

2از 1صفحه ی 

................نام خانوادگی: نام و 

 ششم :پایه

صفحه دو تعداد صفحه سؤال:

جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

تهران 5اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه    

1398-99سال تحصیلی  نمونه سواالت 

و دانش زبانی ءامال نام درس:

یکوهانستان باباشاهی فاطمه نام دبیر:

http://tizland.ir/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 
 های زیر را مشخص کنید. نوع جمله

 ب: خوشا آن دل که دلدارش تو باشی                                                 الف : امروز بهترین دوستم مرا نجات داد

9 

 ها را بازنویسی کنید. های دیگری قرار دهید و جملهبه جای واژگان مشخص شده در جملههای زیر، واژه

 کند. می نمایانب: هر کسی شخصیت خود را در رفتار و عمل خویش                         نهراسیم چ کسبپرسیم و از هیالف: 

 

 

11 

 اید، یک بند بنویسید.در مورد یک ضرب المثل که زیاد آن را شنیده

 

 

 

 

 

 

 امالء سنتی 11

 2از 2صفحه ی 
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 دهد. کند، نشان میآشکار می ب: نترسیم               الف: 9

11 

 متن امالی سنتی:

اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق، روشنایی افزاید اندر دل وغفلت از این و نااندیشیدن، تاریکی افزاید اندر دل و 

 نادانی، گمراهی است.
 

 ی خود، خلق، خلقت و خالق بپردازیم.به تفکر دربارههای آفرینش، باید برای کشف و شناخت بهتر زیبایی

دار سراسیمه از کوه پایین آمد و آنچه را دیده بود به عرض رسانید و جامی آب سرد از ظرفی که به همراه داشت به رکاب

 شاه داد.
 

 ها وگرفتار سلیقه دوم خودم برایتان بگویم؛ چون این شکل در طول تاریخ، ی ی چهرهخواهد کمی دربارهاکنون دلم می

 هایی را پدید آورده است.چندگانگی ناکون شده و وگ تغییرات 

 

های شاهنامه، هفت خان رستم است.هنگامی که کیکاووس پادشاه ایران با شماری از بزرگان سپاه یکی از زیباترین بخش

کند تا آنان را از بند رهایی حرت میشود، رستم در این زمان به سوی مازندران خود در چنگ دیوان مازندران گرفتار می

 دهد.

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران    5هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

  دخترانه دولتیغیر پیش دبستان و دبستان                        
 

 98-99سال تحصيلی  نمونه سواالتپاسخ 

 نام درس: امالء و دانش زبانی
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