


 

 :ینام خانوادگنام و 

 دقیقه 60آزمون:  مدت

 تاریخ آزمون: 

 

 

 پایه ششم امالی فارسیامتحان هماهنگ 
 
 

 عملکرد سؤاالتشرح  ردیف

 
 

 

 سؤاالت 2 از  1  صفحه

 ها را بنویسید.خانواده هر یک از واژهم ه 1

 : .............................علومم - : ..........................صدق -

 ...............................: مثالا - ...............: .........الکه -

 

 صحیح کلمات را انتخاب کنید.کل ش 2

 .ا در کالس خواندندرانشاء( خود  -آموزان )انشایدانش -

 ماند.هداء( انقالب ما در تاریخ جاویدان باقی میش -: نام )شهدایمعلم گفت -

 

 شوند، بنویسید.ترکیب می« خوانی»و « خوان»واژه را که با هار چ 3

- .............................. - ............................... 

- .............................. - ............................... 

 

 ید.استفاده کن!« ، : ؟ ». های زیر را بخوانید و هرجایی که الزم است، در آن از نشانهتن م 4

 ی غارها صدایی شنید ..... دهقان از جا پرید و گفت ....گشت از النه... وقتی دهقان از مزرعه به خانه بر میروز غروب ..ک ی

ی غازها بیرون کرد .... در را ی غازها دوید .... روباه را از النهسپس به طرف النه« چه صدای عجیبی..... حتما روباه است....»

بردی .... شال زیبایی سر کرده بودی... گوید ..... امروز صبح که غازها را به چرا میر خوبم روباه میکرد .... گفت: دختکه باز 

 برم.....ی غازها را میهی یا همهدیا شالت را می

 

 های زیر را بیابید و بنویسید.اژهو 5

 د:باش« گ»ج حرفی که حرف چهارم آن ای پناژهو -

 باشد:« س»ای شش حرفی که حرف اول آن واژه -

 باشد:« ت»ای پنج حرفی که حرف چهارم آن واژه -

 باشد:« ذ»ای چهار حرفی که حرف دوم آن واژه -

 

 

 

 

 

 

داره کل آموزش و پرورش ا



 

 :ینام خانوادگنام و 

 دقیقه 60آزمون:  مدت

 تاریخ آزمون: 

داره کل آموزش و پرورش استان ا

 

 پایه ششم امالی فارسیامتحان هماهنگ 
 
 

 عملکرد سؤاالتشرح  ردیف

 
 

 

 سؤاالت 2 از  2  صفحه

 

 

 متن امالی تقریری

 رایشان از ویبهمه خلق را که شما بینید، بدین چندین بسیاری، این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است و نعمت ین ا

 داری باید کرد.ید پرستیدن و بر نعمت او سپاساست. آفریدگار را ببا

سان، گزارد و بدینا سپاس میپردازد و او ره راز و نیاز میبکند؛ آنگاه با خدای خود وشو میبار دیگر در چشمه، شسترستم 

 رسد.یخان سوم به پایان م

 آید.یمنیرنگ نزد رستم نخست با قصد فریب و  شود. جادوگر،خان چهارم، رستم با جادوگری روبرو میدر 

بلخ هم که رای ها و مسجدهایش. ب، کوچهاش، برای دوستانششد؛ برای مدرسههای سمرقند تنگ میدلش برای کوچهمحمّد 

 های نیشابور وارد شهر شده بودند که صدای اذان، بلند شد.از دروازهشد. تاز زادگاهش بود، دلتنگ می

 تاخت و کمند در گردن حیواناتقدیم، پادشاهی بود که به شکار و گردش عالقه داشت و پیوسته به قصد شکار اسب می زماندر 

او را به  واز را بسیار دوست داشت این بآورد. شاه می واز، پرندگان را از آسمان فرودپادشاه، بازی داشت که به یک پرانداخت. این می

 کرد.دست خود تربیت می

 موفق و پیروز باشید.
 


