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استان گیالن مدارس ) خاص (دانش آموزان روزانه، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد و یژه امالی فارسی درس :  هماهنگ سواالت 
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نمرهسؤاالتردیف

1 

.را بنویسید هاآن را پیدا کنید و درست آن واژگان .استشدهاشتباه نوشته اًعمد در متن زیر، تعدادی واژه

 یتر است و چراغ وعجب ،نیو ا ستونیب یفغکن ساست و ال نیزم ی،خداست و فرش وۀ خان ،عالم نیا

افل که خانه بس بزرگ است ق ،نیا بیگان و تو از عجاهستار یو یهایلندغآفتاب و  یو ۀست و شعله اما

 (91.)صفحۀگنجدینم وی ر و درسو چشم تو بس مخت

نها آ. بهتر هستند ییشکوفا یبرا یو همراهان خوب دهندیبه ما نشان م را یبختکیراه ن ی،دوستان واقع 

تر آنکه و مهم انندینما یرا هم به ما م هابیع ،آورندیچشم م شیها را پیکه خوب همان قدر، نهییآ ثلِمِ

(42گویند.)صفحۀ حیاهو، باز میاین همه را بی صدا و بی

را  کس ،تا نخواهند ی.جز راست مگو ،چون باز پرسند .کن یذپره رهیخ و از گفتارِ یمگو دهیناپرس ،سخن

 (24.)صفحۀ تداوفرا که پند نشنود که او خود  یکس واصّهخ ؛و پند مده ویمگ تیهنص

ن ناگوار آ یامدهایاز پ تا دانمیمگو نب ،شود دهیاز تو پرس ی،ندار المکه به آن  یزیچ ۀاگر دربار ،ابوذر ای

 (14ی.    )صفحۀ مان  بمانعدر 

 ،نبود یر آدمد یاگر فراموشی. ادآوریاست از نعمت  ترعزیم ی،ل کنمّعاگر ت ی،در آدم ینعمت فراموش

ای هشد و از هیچ یک از نعمتاش بیرون نمیسینهاز  کسچیه ۀنیو ک یافتیآرامش نم یبتثیکس از مچیه

 (901شد.)صفحۀ دنیا بهرمند نمی

فهمیدم. مثلن پی بردم که شاهزاده در سیّارۀ من هر روز چیزی از سیّاره و از عظیمت و از مسافرت او می

 (941-941ورزد.) صفحۀ از هد به او محر می خود، گُلی دارد که بیش

40پایان     جمع نمره 
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