آدینه ی هفتگی21
نام و نام خانوادگی

کالس ششم

مدرسه ی آرمان دانش

فارسی
-1در هر یک از بیت های زیر؛نهاد و گزاره را با رنگی متفاوت مشخص کنید.
سیمرغ و عقاب ئ باز و شاهین

ذکر تو کند در آشیانها

بی یاد تو نیست هیچ مرغی

در سبزه و باغ و بوستانها

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2اگر روزی بخواهی یک کتاب بنویسی ,حتما ابتدای آن را با نام خدا آغاز می کنی.در آن وقت چه می نویسی؟در دو سطر بنویس.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3معنی هر یک از کلمات زیر را بنویسید.
محقق=.................

چارپا=.....................

تهی=........................

بیهوده=...........................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4برای هر یک از کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید.
فایده=...................

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

محقق=................. ..................

آموختن= ............... .................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5قافیه های شعر علم و عمل را بنویسید.
......................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6باهر یک ازکلمه ها یا عبارت های زیر جمله ای بسازید که بیش تر از هشت کلمه باشد.
رنج=.............................................................................................................................................
بیاموز= .........................................................................................................................................
معلم با تجربه= .................................................................................................................................
تهی مغز= ................................................................................................. .....................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7در هر یک از جمله های زیر,زیر فعل ها خط بکشید.سپس زمان آنها را مشخص کنید.
دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند.

هر دو هر روز دیر به مدرسه می رسیدند.

-8متن زیر را بخوان .سپس زمان وقوع آن را به گذشته تبدیل کنید .هرجا الزم است ,تغییر بده و دوباره بنویس.
آسانسو رهای ساختمان خراب است و ما مجبوریم تا طبقه ی ششم از پله های شلوغ باال برویم.به هر پاگرد که می رسیم ,مهرداد کمی
مکث می کند تا نفس تازه کند.امروز قرار است ,بعد ازسالها علی را ببینم.
............................................................................. ............................................................................
.......................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9با استفاده از کلمه های و عبارات نوشته شده جمله بسازید.
پیش از طلوع آفتاب=.............................................................................................................................
بیاموز=............................................................................................................................................
معلم باتجربه=.....................................................................................................................................
تهی مغز=.......................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11حکایت علم و عمل را به صورت نثر روان در دو سطر بنویس.
......................................................................................................................................... .............
.....................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اجتماعی
-1چه عواملی باعث متفاوت بودن لباسهای مردم می شود؟

-2پوشاک مردم در نواحی مختلف آب و هوایی از چه نظر باهم فرق می کند؟
-3در زمان گذشته کدام گروه اجتماعی مختلف لباسهای مخصوص به خود می پوشیدند؟
-4چرا لباس های محلی را در موزه های مردم شناسی حفظ و نگهداری می کنند؟
-5سرپوش مردان در تصاویر دوره های مختلف تاریخی چه چیزهایی نشان داده شده است؟
-6چرا تفریح و سرگرمی برای انسان الزم است؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هدیه ها
-1در چه شرایطی اگر روزه دار در ماه رمضان مسافرت کند روزه اش صحیح و یا باطل است؟.

-2یکی از واجبات نماز که بعد از رکوع می آید.......................است.
-3کسانی که به قیامت شک دارند...................را خیلی کم می شمارند.
-4اگر نماز مسافری در شهری کامل باشد ،روزه اش...................است.
-5نماز مغرب در سفر....................................
-6پیامبر می فرماید دو نعمت......................و.......................نزد مزدم ناشناخته هستند
-7در نماز شکسته نمازهای چهار رکعتی........................خوانده می شود.
-8آقای علیزاده برای ادای مراسم حج می خواهد به مکه سفر کند،حکم نماز او در این سفر چیست؟

-9اعتقاد داشتن به اصول دین یعنی چه؟

-11کسی که بخاطر مسافرت نتواند روزه بگیرد حکمش چیست؟

-11خداوند در سوره ی ................از قیامت به عنوان یوم الدین یاد کرده است.
-12مفاهیم زیر را تعریف کنید.
پیامبران اوللعزم=

ولی فقیه=

والیت=

معجزه=

مراجعه تقلید=

نبوت=

