
  

  

  

 نمره) ٢برای ھر یک از لغات زیر یک ھم خانواده بنویسید؟( -١

  قطع -علم،                                      ب -الف

  رحمت  -طالب                                       د -ج

 نمره)  ١با توجھ بھ جای خالی شکل صحیح امال را انتخاب کنید.(  -٢

  در حال بازی کردن بودم کھ مادر صدایم کرد تا از........ بھ خانھ بروم.(حیات، حیاط)  -الف

  ا نمی بینند؟( سالح، صالح) اینھا چرا ............ و پاکدامنی و پارسایی جوانان ر -ب

 با توجھ بھ معنی، امالی کدام واژه غلط است آن را مشخص کنید. (ا نمره)  -٣

  قریب: نزدیک  -ھمحمھ: آشوب                   ج -واال: برتر                   ب -الف

  ت: گیاھی مانند جو قال -زالل: سایھ ھا                    خ -لقو: پناھگاه                     ه -د

 نمره) ١امالی صحیح واژه ی مشخص شده را بنویسید.(  -۴

  من بھ عنوان بازرس سعی داشتم در امر آموزش ...تصھیالتی... را فراھم آورم. -الف

  اسالم آیین و قانونی است کھ بر زبان ....خاسی... تکیھ نمی کند.  -ب

 ره) نم ١کدام گزینھ ھم خانواده گزینھ ھای دیگر نیست.(  -۵

  صبح  -مصاحبھ       د -مصاحبت          ج -صحبت         ب -الف

  صدقھ  -مقصود       د -قاصد                ج -قصد           ب -الف

 نمره)  ٢در متن زیر چھار غلط امالیی وجود دارد، آنھا را پیدا کرده و بنویسید.( -۶

نند کھ جوانان ما با پشتوانھ ایمان و ھمت و قیرت، توانستھ اند متخصسان و دانشمندان جھانی مجبور شده اند اعتراف ک
  استعداد جوشان خود را آشکار کنند. 

  در ھمان دوران جوانی صاحب خصوسیات اخالقی و اعتغادی خاصی شد کھ سال ھا بعد تاثیر زیادی بر دیگران گذاشت. 

٣................... -٢.................. -١-............... ...۴-.......................  

 نمره)  ٢با توجھ بھ معنی امالی صحیح واژه را در ھر قسمت بنویسید.(  -٧

  خوار: ذلیل      قسمتی از گیاه  -ثواب: پاداش    کار نیکو                     ب -الف                

 تامل: اندیشھ کردن   شکیبایی   -َابد: بنده خدا      جاودان                       د -ج                

  

  بسمه تعالی
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