
 نام و نام خانوادگی:                                تاریخ:                 ششمی پایه                  نوبت اول امال آزمون

  مشخص کنید.   √و × با  های درست و نادرست راجمله

 ی نمایان، پنهان است.متضاد کلمه -1 

 ی همت، هیبت است.مترادف کلمه -2

  یک شبه جمله است. "آفرین" -3

 آید.منادا همیشه با حرف ندا می -4

 انتخاب کنید ...  

 است؟ "تحمل"ی خانواده کدام گزینه هم  -5    

 حمل     اعتدال                          تأمل                           تعلل                        

 اشتباه است؟ با توجه به امالی آن معنی کدام کلمه -6

 شور: شوق                      صلیقه: ذوق شخصیگویی             یمار کردن: غمخواری          الف زدن: بیهودهت

 در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  -7

   شد.نگ میی صمرقند تهامحمد دلش برای کوچه                                                       های خود را بیان کرده بودند.تقریباً چهارگروه نتیجه بحث

   واب است.کم گفتن هر سخن ص                   دهد.ی دشوار و خطرناک یاران خود را از بند دیوان نجات میرستم با پشت سر گذاشتن هفت مرحله

                            ها خط کشیده شده است را بنویسید.هایی که زیر آنمعنی واژه -8

                           رود.ه خواب میب نخجیرخواهد و پس از بر او از خدا یاری می چیرگیبرای ستم ر         خیزد ماللاز خوردن پر            است صواب ،ن هر سخنکم گفت

 سحابگاه بحرش نام شد گاهی                ام که مپرس      ی کشیدههجرزهر               شن    آدم، گشت گلخاک ش فضلز 

 های داخل کمانک را انتخاب کنید.های زیر شکل درست واژهدر جمله -9

 کرد.  (حالک، هالکاه باز را بر زمین کوبید و )ش

خلوط با آب چشمه م (زهرآلودش، ذهرآلودش، زحرآلودش،کرده و آب دهان ) (اسر، اثر، عثر، اصرآفتاب در وی ) هایی بر لب چشمه مرده و حرارتاژده

 ، عرض، ارز، عرز( رسانید.ارض)( از کوه پایین آمد و آنچه را دیده بود به سراسیمهسراصیمه، صراسیمه، )دار شد. رکابمی

 های امالیی را اصالح کنید.در متن زیر غلط -10

این جمله  ی سنگی،اصی که سیلی خورده بود، لغذید و در رودخانه افتاد. دوستش او را نجات داد. بعد از اینکه از قرق شدن نجات یافت، روی سخرهان شخناگه

های جمله را روی شن سیلی آذردم، تو آنبعد از اینکه من تو را با "پرسید: دوستش با تعجب از او  ."امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد"را هک کرد: 

 "سحرا نوشتی، ولی حاال این جمله را روی سخره هک میکنی؟

 ارتباط دارند، در یک گروه قرار دهید.که با هم  کلماتی راات زیر از بین کلم -11

 علم، عالم، عواملعمال، تعلیم، عمل، علوم، معلم، عملیات، ا

................................................................................................................. 

............................................................................................................... 



 مفرد کلمات زیر را بنویسید. -12

 اعمال ....................             ..فصول ..............           ..............کتب ......             ............  .... جادوان             .....  لل ...........م

 متن امال
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 تسلط 

 کامل

تسلط 

 خوب

تسلط 

 متوسط

 تسلط

 ضعیف

 آموزنظر دانش                  

 های خودم راضی هستم؟ چرا؟از نوشته -1

 

 

 ه نظر معلم و خودم چه چیزهایی را یاد گرفتم؟ ب -2

 

 

 به نظر معلم و خودم در یادگیری چه چیزهایی باید تالش کنم؟ -3

 

 

 از این آزمون چه چیزی یاد گرفتم؟ -4

     کلمات یامال

     مترادف

     خانوادههم

     متضاد

     جمع مفرد و

     شبه جمله

     زه نویسیپاکی

 بازخورد:


