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  98/...  /...  :آزمون  تاريخ                             اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان                                                                  :نام
 دقيقه  45 مدت آزمون:                                          محمدي شهيد گلآموزشگاه                                                          نام خانوادگي:

  كالس ششم                                                               )4تا  1درس (امالآزمون                                                                    :نام دبير
  

  

  ي صحيح را انتخاب كنيد. گزينه 
  ؟ ميباشد ستآن در يمعنا به توجه باواژه  امكد يمالا )1

 □ د) سراسيمه: آشفته                     □ج) ذالل: شفاف                            □ فيظ: بخششب)                      □) صهل: آسان الف
  ؟ستا وتمتفا  گزينهها بقيهي با يرز يهاواژهجفتاز  يك امكد يبطهار )2

 □ د) جاري، ساكن                              □ج) مقصود، هدف                            □ب) فراز، فرود                    □ف) خالق، مخلوق ال
  ؟نيستند ادههمخانو يرز يهااز واژه ستهد امكد )3

 □ د) تعريف، عرف، معارف               □ج) قصد، قاصد، مقصد             □ب) علوم، عمل، علما             □ف) ظهور، ظاهر، مظهر ال
  ؟ ستا  مناسب خالي ي جاها ايبر گزينه امكد يامال )4

  .بگويد سخن تا...................  زهجاا معلم................... و از بر دخو وهگراز  نهواپر

 □د) خواست، خاست                  □ج) خواست، خواست                    □ب) خاست، خاست                   □ف) خاست، خواست ال
  

  . يد ز بسا جديد ي واژه   چهار و   كنيد  تركيب» ب«  يفرد با را » لفا«  يفرد ي هااژهو
  
  
  
  
  

    

1(  2(  3(  4(  

  بنويسيد. و   ببنديد » جمع ان« ي نشانه بارا  يرز  ي هاواژه
  

 ......آزاده: ............................. )1

 ..................................پيشوا:  )2

 ......تشنه: ............................. )3

 ...........بينا: ........................... )4

  

ا  ید، چ و و وم  ما  (ع یدد را ه  و ه  ید، م آن  ی  ظ   (.

  ، بنيان، ركابخدمتالف: سپاس، 

 ان ب: كار، گزار، دار، گذار، ب
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  . كنيد كامل  مناسب وف حر  با  ،هشد داده   يمعنا به  توجه بارا   خالي   يجاها
  

  
  

  هدف = .ود.مقـ..) 3  بزرگي  = .مت.عـ..) 2  چمنزار  = ...زار.رمَ) 1
    مانندها=  امـ....ـال )6  نشأم = يـ....ما) 5  پسنديده = يده..گـ..) 4

  . كنيد  بنتخاا كمانك خلدا ي هاهواژ   نميا را از  مناسب ي هااژهو
   

 افذايد) اندر دل. -انديشه كردن اندر كار خالق و مخلوق، روشنايي (افزايد  )1

 نهراسيم). –بپرسيم و از هيچ چيز (نحراسيم  )2

 عرظ) رسانيد. –آنچه را ديده بود به (عرض  )3

  ي جهان، زبان فارسي است.سند) شناخت ما در هر گوشه  –شناسنامه و (صند  )4

  . بنويسيد  خالي ي جارا در  نستشا در   شكلو  كنيد    اپيدرا  ها آن  . دارد  دجو و  مالييا غلطچند   يرز  متن در 
  

پيش از ، افتندهايي كه در طله ميي مرغ «در هر حال مواضب خودت باش و زياد به عقل و حوشت مرور نباش. همهپيرزن گفت: 
  .»افتندمع خوراك به دام ميتزنند؛ ولي ناگهان به هواي دانه و به ها را ميگرفتاري، همين حرف 

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

  
  هاي داده شده، جاهاي خالي را پر كنيد. با توجه به واژه

  
  

به ..................  كردند. بين راه بر سر موضوعي اختالف پيدا كردند واي در بيابان عبور ميدو دوست، .................. از جاده )1
 ي ديگري سيلي زد.ها از سر .................. بر چهرهپرداختند. يكي از آن 

وگوهاي خود را بيان كرده بودند. معلم هم  ي گفت.................. چهار گروه، نتيجه اكنون ديگر نوبت گروه «عمل» بود،  )2
 زده شده بود.ها شگفت انتهاي كالس نشسته بود. .................. از اين همه تفاوت و زيباييِ نگاه بچه 

تاخت و شكار، اسب مي ..................به  داشت و پيوسته ..................پادشاهي بود كه به گردش و شكار  ،در زمان قديم )3
 انداخت.در گردن حيوانات مي ..................

  
  
  
  
  
  

  طراح: مسيبي                                                                                                                                            . سربلند باشيد 
 

 همشاجر -پياده  –خشم  –كمند  –تقريباً  –قصد  –البد  –عالقه 


