
 

  ششم ابتدایی۸تا۱امال درسآزمون 

 نام ونام خانوادگی:

 کالس: ششم

 

 

 هدف آزمون: آزمون عملکردی

 دقیقه۰۴زمان آزمون:

 

اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق،روشنایی افزاید اندر دل و غفلت از این و تا اندیشیدن،تاریکی افزاید اندر دل و 

 نادانی،گمراهی است.

؛یعنی فاطمه به نمایندگی از گروه خود برخاست و گفت:ما فکر می کنیم ارزش هر چیز به اندازه ی نقش و عملکرد مفید آن است

هر کس شخصیت خود را در رفتار و عمل خویش نمایان می کند.اخالق،ایمان،دانش و اندیشه ی ما در رفتار و گفتار ما آشکار می 

 شود.

در زمان قدیم،پادشاهی بود که به شکار و گردش عالقه داشت و پیوسته به قصد شکار،اسب می تاخت و کمند در گردن حیوانات 

 ازی داشت که به یک پرواز،پرندگان را از آسمان فرو می آورد.می انداخت.این پادشاه،ب

وطن،خانه ی شماست و من عامل پیوستگی و اتحاد همه ی اعضای این خانه ام.شناسنامه و سند شناخت شما در هرجای ایران و در 

 هر گوشه ی جهان،زبان ملی ایرانیان،یعنی زبان فارسی است.

ر بسیار دشواری را با پیروزی به پایان برساند،می گویند از هفت خان رستم،گذشته است.هفت شاید شنیده باشید که هر گاه،کسی کا

خان،نام هفت مرحله از نبردهای رستم با نیروهای اهریمنی و گذشتن از دشواری ها است.در این نبردها،رستم به کمک اسب 

 بر جادوگران،پیروز می شود.خود،رخش با شیر و اژدها پیکار می کند؛دیوها را از پای در می آورد و 

ای دلیل زنده بودن،ای سرود صادقانه،ای دلیل زنده ماندن،جان پناهی جاودانه ای وطن.مثل راز شعر حافظ،مثل آواز 

 قناری،همچو یاد خوشترین ها،همچو باران بهاری،ای وطن.

های جنگ تحمیلی با فداکاری شگفت انگیز شهید دریاقلی سورانی یکی از دالورمردان دوران دفاع مقدس بود که در نخستین ماه 

خود،مانع سقوط شهر آبادان شد.او در یک شب تاریک،ناگهان متوجه شد که سربازان دشمن بعثی به صورتی غافلگیرکننده از 

ی رودخانه ی بهمن شیر گذشته اند و می خواهند شهر محاصره شده ی آبادان را به اشغال کامل خود در بیاورند.دریاقلی،فورا ب

 سرو صدا سوار بر دوچرخه شد و به راه افتاد.
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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