
 به نام خدا

  تاریخ :           نام و نام خانوادگی دانش آموز :                                       7، 6، 5تشخیصی درس  آزمون امالی

                              

 متن را با دقت بخوان و جای خالی را با کلمات مناسب پر کن.                                 پسر گلم 

 

 

 

 

. داشت که از گوسفندهای ..نبود. اما ...و .............. . مردی بود که گوسفندان ................ داشت . او آدم درست کاری روزی بود  .......

. بود. چوپان هر روز شیر گوسفندان را ................. و به خانه ی . . گوسفندها او ..............می کرد و مرد درست کار و ................ .............

.در آن می ریخت و شیر را دو ..... . می کرد و به مردم می فروخت. می برد. او هم ............. ......... 

 

. چوپان گوش نمی داد و  چوپان هر بار او را ................ می کرد و می گفت : )) این کار درست نیست (( اما او به ..............

. می زد و می گفت : ))................ چوپانی ات را بکن و .............. ر .برد،  ا بگیر!((................. یک روز که چوپان گوسفندان را به ..............

. کردو سیل بزرگی به راه افتاد. چوپان برای............... خود، باالی درختی رفت ام . همه باران ............... شروع به .............. ا ...........

 ی گوسفندان را با خود برد. 

 

 

 

.زندگی می کردند. اسم یکی از آنها ............. و اسم دیگری.............. بود.   دو پرنده ی کوچک در .............

. به آنها گفتند :)) شما دیگر .... . شده اید. آنها ............ هم بودند و همیشه با هم .............. می کردند. روزی پدر و .............. .......

. دیگری هم ............. بگیرید((. کوشا و نوشا،............ شدند و پ . را ترک کردند. غیر از............. کردن باید ............. روازکنان، .............

. کمی از ............. و دانایی خود به آنها در راه، ............. را دیدند. دارکوب، پرنده ی .............. جنگل بود. کوشا و نوشا از او............

. : )) بسیار خوب، اما کار ساده ای ن

. تالش کنید تا دانا شوید((. آنها بیاموزد. دارکوب .........................................  یست. شما باید............

می دوشید  _راست گویی  صاحب _ _گوسفندان  نگه داری _ _روزگاری  _چوپانی 

 تو _ _شدیدی  _چرا  _لبخندی  مزدت _ _نصیحت  _حرف های  _آب  _برابر  _

باریدن . _نجات  _سیل 

 بازی _ _مادرشان  _چیزهای  _بزرگ  _شبیه  _نوشا  _از پرو _جنگلی  _کوشا 

 سال ها _ _دارکوبی  علم _ _دانای  _خواستند  _یاد  _النه شان  _خوش حال 

گفت . 



 : امالی بدون نقطه

 

 چه خانه های راحت و زیبایی ! این خانه ها را چه کسی ساخته است ؟ 

پر کاری که دوست ماست .   همان بنای ،بنا          

 

 چه باغ های سرسبز و چه گل های خوش رنگی ! این درخت ها و گل ها را در این باغ ها چه کسی کاشته

است ؟ 

 

  باغبان، همان باغبان پر تالشی که دوست ماست .        

 

یابان ها، چه کسی ایجاد کرده چه خیابان های منظمی! چه رفت و آمد مرتبی ! این نظم و ترتیب را در خ

؟است

 

  مامور راهنمایی و رانندگی، همان ماموری که دوست ماست .        

 

 

 

 

سرافراز و سربلند باشید.
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