
 کاربرگ فارسی

 نام و نام خانوادگی :

 . معنی کلمات زیر را بنویسید -1

                                    مرغ گریانمرغ زار :                                سنجیدهموزون :                             آفریدهخلق :  

 خالق : خلق کننده                             قمری :پرنده ای خاکستری رنگ نادانی                              غفلت :

                                                  هدهد: نوعی پرنده                  مرغزار: چمنزار                          همپایه : هم سطح              

 مکث درنگ :             مواظب : مراقب                                                 طمع : حرص

 . را بنویسید هر یک هاینام نویسنده  -2

                           سعدیگلستان :        سمرقدی             سندبادنامه :          ابوعلی بلعمی  معرفت آفریدگار : 

 سمرقندیحکایت هدهد : سعدی                          بوستان : ابو القاسم حالت                دیوان حالت : 

 . جاهای خالی را پر کنید -3

 . است اخالق....و ...... عمل............... ، .....علم.......... ، ......ایمان......... ، .....تفکرنام پنج پنجره ی شناخت ......

 . یک یا مجموع چند کلمه است که پیامی را بیان می کندجمله...............

 . ........... استم......ل....عریشه ی کلمه ی ) معلم ( در حروف ..

 . . استمثنوی...........قالب شعر ستایش ، ......

 ......... می گذاریم .نقطهدر پایان جمله ی خبری ، ....

 .. نام دارد .تحمیدیه.....تایش خداوند باشد ، ....بخش آغازین کتاب که درباره ی س

 .می گذاریم  نقطه......... در پایان جمله ی امری ،

 .... به شعر و شاعری روی آورد .1311....... ابوالقاسم حالت از سال

 ......... سروده شده است .غزل.....ی مادر عزیز ( در قالب ...شعر) ا

 . منتقل می کند .شنونده......... به ...گوینده....جمله پیام کاملی را از .......



 نام شاعر هر یک را بنویسید . -1

 .... (...محمود شبستری.....همه عالم ، کتاب حق تعالی است ) ..

 ..... (سعدی...هر گل و برگی که هست ، یاد خدا می کند ) ....

 ..... (.ابو القاسم حالت..خشنودی تو مایه خشنودی من است ) .........

 انواع جمله را بنویسید و برای هر یک مثالی بزنید . -5

 .خبری: باد بهاری وزید

 پرسشی:او کجا رفت؟

 امری:در را ببند .

 عاطفی:چه هوای خوبی!

 با توجه به  بخوان و بیندیش )هدهد( ، پیرزن چه ویژگی هایی داشت ؟ -6

 دوراندیش-عاقل-مهربان

 یک کنایه بنویسید . -7

 او همیشه باز است در خانه ی

 

https://t.me/SIX_FARSI 
 کانال معلم ما

 ))کار عملی(( ششم یک دبستان کاوش نسترنتهیه کنندگان :


