
 3پاسخ سؤاالت درس 

 به قسمت معنی واژگان مراجعه شود. . 1

 امل ) یعنی آرزو ( -مال -مثال -غم/ امثال: مثل-مور -مرور -عمل/ مغرور: غرور -معلّم -علوم -معلوم: علم 2

 . آبادی به آبادی رسیدم: آبادی در معنای جای آباد و روستا 3

 آبادانیسبزی و آبادی ایران: آبادی در معنای سر

 

 آبی در معنای رنگ آبی آسمانی آبی

 یک آب زالل آبی زالل

 

 عطر -آن -این -روداز بین می -منّت گذاشتن -. به روی او نیاور4

بلد بخواهی مبارزه کنی . دشمن دانا بهتر از دوست نادان است. وقتی با دشمن یا رقیب دانا، زیرک و کار5

تر شدن خودت کنی یعنی قرار گرفتن در برابر دشمن دانا، باعث قویبرای عدم شکست باید خودت را قوی 

 شود.های غلط ) دوستی خاله خرسه ( باعث ضرر و زیان تو میشود. امّا دوست نادان با راهنماییهم می

 . برگزیده و سنجیده صحبت کردن6

 متّحد ( -فخر (، ) وحدت -ارث (، ) افتخار -. ) میراث7

 لاَشکا -شکیل -. شکل8

 عظیم -4 لطیف -3  خلط -2  منابع -1. 9

 . شود ) چون فعل است و باید در آخر بیاید. (10

 . لطف آب، صواب11

 . تا ز اندک تو جهان شود پُر12

 . الف از سخن چو دُر توان زد / آن خشت بُوَد که پُر توان زد13

 مالل -3 مجال -2 ماالمال-1. 14



 هالک -4 عرض -3  خاطرآزرده -2 صواب -1. 15

 هجایی 4ایرانیان:  -2هجایی   4آموز: دانش -1. 16

 هجایی 4ها: دیدنی -4هجایی   2کاشتن:  -3

  هجایی 3گرفتار:  -6هجایی  1خواست:  -5

 . یک هجایی: گفت، رفت17

 دو هجایی: مردان

 نواسه هجایی: بی

 خندوانه -زمینیچهار هجایی: سیب

 آموزانپنج هجایی: دانش

 آب: زالل، گوارا -2 بزرگ، زرّینجام:  -1. 18

 آوردمی -داشت -انداختمی -تاختمی -داشت -های بودجمله با فعل 6. 19

 االسرار، لیلی و مجنون و خسرو و شیرینای، مخزننظامی گنجه .20

 ی سلطانی. واعظ کاشفی، روضة الشّهدا و فتوّت نامه21

 .پرگویی نکردن، سنجیده سخن گفتن22

 هر دو متضاد هستند.  -( 4ی ) . گزینه23

 رود. که همراه سوار راه می ایپیاده دار:رکاب -( 3ی ). گزینه24

 ( 4ی ) . گزینه25

 

 تاالر تلگرامی معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفایی (  –مریم عزیزی 

 

 



 

 

 

 


