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 ص کنید.صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخّ

 غ              ص         الف( در نوشتن امال می توان واژه های هم آوا را به جای یکدیگر به کار برد. 

 غ                ص           صحیح می باشد .    "آسودگی "به معنی  "فراغ"ب(امالی واژه 
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 گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

  ؟نیستنددر کدام گزینه کلمات باهم، هم خانواده 

 د(اخالص ، مخلص              ج(مظلوم، ظالم              ب(احترام، حرمت                  الف( لطیف، طفل 

  نسبت به همدیگر کدام است؟ "اندرز و پند "را بطه دو کلمه 

 د( هم آوا                   ج(هم خانواده                       ب(مترادف                الف( متضاد    

 د قرار گیرد(روی حرف مشدّ "کدام واژه به تشدید نیاز دارد؟)تشدید دقیقا 

 د( هزینه                            هج( تبا                     ب( تمنا                  الف(غوغا   

  غلط امالیی وجود دارد؟در عبارت زیر چند 

 "و با همه ساغه های سرسبز رفیق و خیشاوندم. "با هر یک از آنان آشنایی دیرینه دارم "

 د(چهار                     ج( سه                              ب( دو                     الف( یک     
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 کنید.با گذاشتن )حرف( مناسب کلمه های زیر را کامل 

 د(فرو.......)روشنایی(             ج(معـ.......وم)بی گناه و پاک(            .ست)بلند شد(  ......خـب(بر           (  اُ.......وه)الگوالف( 
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 با توجه به حروف خواسته شده یک کلمه با معنی بنویسید.

 ............  ......)ط( اول کلمه ......... : ب                             وسط کلمه .......................     )ص( : الف
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 از حروف در هم ریخته زیر یک واژه با معنی بنویسید.

 .................. (ز ، ل ، ل ، ا ).........................                          (ف ، ل ، غ ، ت  )
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 واژه را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید.شکل صحیح امالی 

 )مدّت  ..............................    صاحبان قبور از ده سال تجاوز نمی کرد.) حیات ، حیاط 

      )همه شب دیده بر هم بسته و .......................... عزیز برکنار گرفته.) مصحف ، مسحف 
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