


 

 :ینام خانوادگنام و 

 دقیقه 60آزمون:  مدت

 تاریخ آزمون: 

 اداره کل آموزش و پرورش استان 

 

 پایه ششم امالی فارسیامتحان هماهنگ 
 
 

 عملکرد سؤاالتشرح  ردیف

 
 

 

 سؤاالت 2 از  1  صفحه

 شکل درست آنها را بنویسید. های امالیی را پیدا کرده ودر عبارت زیر غلط 1

ه فکر دربارتناگهان معلم از جای برخواست و گفت خیلی آلی بود. تا اینجا بسیار جالب بود چون شما با 

 اید. اما بگزارید گروه عمل هم نضر خود را بیان کند.های تازه دست یافتهاندیشهچهار واژه به 

 

 

 های زیر دو هم خانواده بنویسید.برای هر یک از واژه 2

 .................................عزت: ............................،  - علم: ............................، ................................. -

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 3

 الیخ( -خن است. )الیق... چه نوع س............باید دانست که جماعت ... -

 سهمگین( -کند. )سحمگین....... میرخش با اژدها نبردی .......... -

 مستمع( -ع..................... طول گردد. )مصتمدر نظم خوانی چنان نکند که  -

 زاف(گ -کایت گویی این است که سخنان محال و ................... نگوید. )گذافاز آداب ح -

 

 

 مفرد کلمات زیر را بنویسید. 4

 کلمات: ............................. - فضال: .......................... -

 ...............................متون:  - ...............فصول: ......... -

 

 با توجه به معنای جمله، زیر کلمه مناسب خط بکشید. 5

 ید.آخان( حاضر  -گاه به کنار )خواناول دست و دهن پاک کند آن -

 ی عطار بود.رار نامه(اس -ای از کتاب )اصرار نامهنسخه -

 

 کلمه جدید بسازید. با ترکیب کلمات داده شده چهار 6

 ویق -سوخته -آفتاب -گران -بها -یک -پنجه -دل

 

 

 ی ندا و منادا را در عبارات زیر مشخص کنید.نشانه 7

 ای وطن همچون باران بهاری -

 یا رب نکن از لطف پریشان ما را -

 

 

 

 

 

 



 

 کلید آزمون
 اداره کل آموزش و پرورش استان 

 

 پایه ششم امالی فارسیامتحان هماهنگ 
 
 

 عملکرد سؤاالتشرح  ردیف

 
 
 

 سؤاالت 2 از  2  صفحه

  نظر -گذاریدب -عالی -برخاست 1

  عزیز، عزیزان یا هر مورد صحیح دیگر - عالم، علوم و... - 2

 الیق - 3

 سهمگین -

 مستمع -

 گزاف -

 

 کلمه - فاضل - 4

 متن - فصل -

 

 خان - 5

 اسرار نامه -

 

  پنجه و...قوی -آفتاب سوخته -بهاگران -دلکلماتی مانند قوی 6

 وطن: منادا -: نشانه نداای - 7

 : منادارب -: نشانه ندایا -

 

 

 


