
 اننامنیکهوشمند غیردولتی دبستان 
 
 
 

 

 سوم فارسی کاربرگ درس   نام و نام خانوادگی:

  7/9316/--تاریخ:    خانم درویشیآموزگار:  ششمی: پایه

 تاری

 
 درس سوم فارسی

 با توجه به تعداد هجای هر کلمه آن را در ستون مناسب به خود در جدول قرار دهید. -۲

 دل، رفت ، چید ، اتاق ، معلم ، مرتبگل.درخت، مدرسه. زمستان، کتاب، بیمار، 

 

 کدام گزینه را نمی توان به دو صورت خواند؟-۳

 الف( او هر روزنامه ای می خواند                           ب( این شاه بازی داشت

 شاهنامه را خواند                                          د( شاه این باز را دوست داردج( 

 مصرع بعدی بیت زیر را بنویسید.-۴

 با اینکه سخن به لطف آب است /     ..............................................................

 معنی کماتی که زیر آنها خط کشیده شده است را بنویسید.-۵

 کند/ بر زمینت می زند نادان دوست( را توضیح دهید. مفهوم ضرب المثل ) دشمن دانا بلندت می-۶

کاری داشتم :                به یک آبادی رسیدیم :  

زخم کاری :               ایران من توهمیشه آبادی  : 

در زبان فارسی به هر بخش از کلمات چه گفته می شود؟  

   

   

سه هجایی  دو هجایی  تک هجایی 

   

  



 اننامنیکهوشمند غیردولتی دبستان 
 
 
 

 

 سوم فارسی کاربرگ درس   نام و نام خانوادگی:

  7/9316/--تاریخ:    خانم درویشیآموزگار:  ششمی: پایه

 تاری

 
 درس سوم فارسی

 هجادر زبان فارسی به هر بخش از کلمات چه گفته می شود؟ 

 با توجه به تعداد هجای هر کلمه آن را در ستون مناسب به خود در جدول قرار دهید. -۲

 دل، رفت ، چید ، اتاق ، معلم ، مرتبگل.درخت، مدرسه. زمستان، کتاب، بیمار، 

 سه هجایی دو هجایی تک هجایی

 مدرسه درخت دل

 زمستان کتاب گل

 معلم بیمار رفت

 مرتب اتاق چید

 

 کدام گزینه را نمی توان به دو صورت خواند؟-۳

 الف( او هر روزنامه ای می خواند                           ب( این شاه بازی داشت

 شاهنامه را خواند                                          د( شاه این باز را دوست داردج( 

 جواب گزینه د

 مصرع بعدی بیت زیر را بنویسید.-۴

 با اینکه سخن به لطف آب است /     ..............................................................

 (جواب)کم گفتن هر سخن صواب است 

 معنی کماتی که زیر آنها خط کشیده شده است را بنویسید.-۵

 سرسبز:  آبادی ایران من توهمیشه                 کاری به معنی عمیق:  کاریزخم 

 روستارسیدیم :  آبادی به یک                    درحال انجام دادن کاری بودمداشتم : کاری 

 کند/ بر زمینت می زند نادان دوست( را توضیح دهید. مفهوم ضرب المثل ) دشمن دانا بلندت می-۶

دشمن دانا بهتر از دوست نادان است.وقتی با دشمن یا رقیب دانا ، زیرک بخواهی مبارزه کنی برای عدم شکست باید خودت را قوی 

ایی های نادرست باعث ضرر کنی یعنی قرار گرفتن در برابر دشمن دانا ، باعث قوی تر شدن خودت می شود.اما دوست نادان با راهنم

 وزیان تو می شود.


