


 

 :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  1  صفحه

 ی درست را در هر مورد مشخص کنید.گزینه 1

 جه به معنی آن صحیح است؟مالی کدام کلمه با توا -1

  )رحمت: مهربانیمالف   )جره: اتاقهب   )جر: دوریحج   )هر: دریابد  

 هم خانواده است؟« راضی»ی دام واژه با واژهک -2

  )ضعیترالف   )تضیمرب   )ازیرج   )ینه الف و بگزد 

 

 

 ی مناسب خط بکشید.، زیر کلمهتوجه به معنی جملها ب 2

 .ذاف( نگوید که در چشم مردم، سبک شودگ -سخنان محال و )گزاف -

 گردد. مصتمع( ملول -در نظم خوانی، چنان نکنند که )مستمع -

 

 

 ها را بنویسید.کل صحیح آنشهای امالیی را پیدا کنید و متن زیر غلطر د 3

ترین کتاب مفسّللغتنامه  در همان زمان، به فرا گرفتن زبان فرانسوی پرداخت و مألومات خیش را تکمیل کرد.هخدا د

 لغت در زبان فارسی است. دهخدا باری تعلیف این کتاب، نزدیک چهل سال کوشش کرد.

 

 

 مفرد کلمات زیر را بنویسید. 4

 : .............................نایعص - : ..........................دارسم -

 ...............................: صولف - ...............: .........اژگانو -

 

 حروف داده شده سه کلمه بنویسید که دارای ارزش امالیی باشد. با 5

 و -س -ی -ع -ت -م -ل
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 سؤاالت 2 از  2  صفحه

 متن امالی تقریری

 نعمت برایشان از وی است.ینید، این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است و همه خلق را که شما بین ا

ی کنند خاطرهنهند و تالش میکنند را ارج میفشانی میهایی که برای جامعه خود جانهمه جوامع بشری، فداکاری انساندر 

 ادبیات و آثار هنری خود حفظ کنند. ها را در تاریخ وآن

 هن مکن.کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احسان، تازه دار و چون دوست نوگیری پشت بر دوستان کبه 

 گوینده و شنونده را از آن فایده رسد.ه و ای هست و خوانندهای گذشتگان، فایدهقصهدر 

ه عیب مکنید کا را زندگانی کوتاه باشد و پارسا باشید و مردمان رتا بدی نکنید و از بدان دور باشید که بد کننده زینهار 

 تر مردم باشد.که از عیب خود نابینا باشد، نادانهر  عیب نیست.کس بیهیچ

 موفق و پیروز باشید.
 


