اسم:

آموزش زبان فارسي

«كتاب اول » بخش 2

تبعه:

امتحانات

سري 1

تاريخ:

«امالء تقويتي»

وقت 22 :دقيقه

اين متن غلط اماليي دارد ،لطفاً صحيح آن را بنويسيد.

1ـ اين ايستكان است .آن آب است .آيا اين تخمه مرق است؟
2ـ آن اوردك است؛ اين اصب است .اين اوتاق است.
3ـ اين صيب است .آن آنار است .اين المب است.
4ـ اين اوتاغ است؛ آن ايستخر است .آن تراضو است.
5ـ او بيمار است .آن چيصت؟ آن برينج است.
6ـ اين ايصتگاه است؛ آن بوغلمون است.
7ـ من پيراحن دارم .آيا آن پرچم است؟ اين برگ است.
8ـ آن بوشقاب است .اين بصتني است.
9ـ آن بينزين است .آيا آن پصته است؟ آيا آن تليفون است؟
1

اسم:

آموزش زبان فارسي

«كتاب اول » بخش2

تبعه:

امتحانات

سري 2

تاريخ:

«امالء تقويتي»

وقت 22 :دقيقه

اين متن غلط اماليي دارد ،لطفاً صحيح آن را بنويسيد.

اين بلبول است .آن بوغلمون است .آن اصب است ،اين تاكصي است.
اين پورتقال است؛ آن توط است .اين جيست؟ اين بيشاني است.
آيا توخم مرق است؟ نه اين توخمه است .آيا آن تسـبيح اسـت؟ بلـه آن تسـبيح
است.
آيا اين المپ است؟ بله اين المب است .آيا آن بوغلمون است؟ نه اوردك است.
اين جيست؟ بارچه است .آيا اين تليفون است؟ نه اين تيق است.
آيا اين بيراحن كسيف است؟ بله اين پيراحن كصيف است.
آن جانگل است .جانگل دريخت دارد .اين هيوان است.
هيوان شاخ دارد .تو سندويچ داري .آيا تو ماشينه هساب داري؟
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وقت 22 :دقيقه

اين متن غلط اماليي دارد ،لطفاً صحيح آن را بنويسيد.

اين بصتني است .آن پسر ،بستني دارد .او جوبان است .چوبان ،صگ دارد.

آيا او پورتقال دارد؟ نه ،او صيب دارد .آيا تو جُراب داري؟ اين اوتاق است.

اين اتاق ،المپ و پنچره دارد .فيل يك هيوان اسـت .فيـل جـاا دارد .آن جنكـل
است .جانگل دريخت دارد .اصتخر آب دارد .آيا تو ماشينه هساب داري؟

آيا اين هيوان جاا دارد؟ شما ذورّت داريد .ما ميسواك داريم.

آنها ظرّهبين دارند .اين دريخت خورما دارد .آن خروص است.

آيا آن جُقد است؟ آنها دُربين دارند .اين خانوم پرصتار است.

اسم اين هيوان دولفين است .دلفين در آب است.
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اين متن  22غلط اماليي دارد ،لطفاً صحيح آن را بنويسيد.

شما چه داريد؟ ما دُربين داريم .شما ذُورت داريد .آنها توب دارند .ما ميصـواك
داريم .شما بصتني داريد .آن ديرخت خورما دارد .آن خوروس دارد .خانـه ،در و
بنجره دارد .آيا اين ضرّه بين است؟ نه آن دُربين است .آيا شما پيراحن داريد؟ مـن
چه دارم؟ تو صيب و پورتقال داري .آيا آن جُقد است .نه آن خوك است.

آيا اين خانوم ،دوكتر است؟ نه اين خانوم پرصتار است .اين هيوان است.

اين هيوان گُش ،جشم و شاخ دارد .اسم اين هيوان دولفين است.

دولفين در آب است .آنها ظرّهبين دارند .اين دريخت خورما دارد.

اين بوخاري است.
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اين متن غلط اماليي دارد ،لطفاً صحيح آن را بنويسيد.

من بزشك حستم .من اوستاد هستم .تو فزانورد هستي .او رانندِ است.
شوما پرصتار حستيد .ما پوليس هستيم .فظانورد ،رايانِ دارد.
اصتاد ماجيك دارد .او روفتگر است .رُفتكر جارو دارد.
بوليس در خيابان است .پليص كالح دارد.
آيا شما در رصتوران هستيد؟ نه ما در خانِ هستيم.
آيا آنها انار دارند ؟ نه آنها صيب دارند.
اين بيراحن چه دارد؟ اين پيراهن ذيپ و جيب دارد.
آيا آنها زاكت دارند؟ نه آنها پيراحن دارند.
آنها شيش توب دارند .تو دو برتقال داري.
آن اتاق هفت سندلي دارد .ما چهار ايستكان داريم.
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اين متن غلط اماليي دارد ،لطفاً صحيح آن را بنويسيد.

من يك صيب دارم .آن ها شيش طوپ دارنـد .تـو دو پورتقـال داري .آن اوتـاق،
حفت سندلي دارد .آن هيوان حشت پا دارد .ما چحار اصتكان داريـم .شـوما پـنج
بيراحن داريد .اين پسر ده ميداد دارد .ما كيتاب ميخانيم .ما روضنامه ميخانيم.

اين شتور مرق است .من كيتاب اول ميخانم .او كيتاب صوم مـيخانـد و آنهـا
كيتاب حفتم ميخانند .من دو دست ،دو پا ،دو گوش ،دو جشم و يك بيني دارم.

توپ ،روي جئبه است .كيتاب روي كيف است .شيكر در شيكرپاش است.

ساجت روي ديوار است .ذرف در ظرفشويي است .ظرّهبين روي كتاب است.
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اين متن غلط اماليي دارد ،لطفاً صحيح آن را بنويسيد.

صيب در بشغاب است .زرّهبين ،روي كتاب است .تاووس در باق است.

توپ زير سندلي است .ذرف در ضرفشويي است .روضنامه زير كيتاب است.

شيكر در شيكرباش است .توطي روي درخت است .كيتاب زير كيف است.

تليفون كجا است؟ صيب كجا است؟ آيا بولبل روي درخت است؟

بوشقاب و ليوان روي ميض است .غزا در بشغاب است .پرتغال در بوشقاب است.

زوباله در ستل است .تلفُن و رايانِ روي ميذ هستند .تو بصتني ميخوري.

شوما ذورّت ميخُريد .آنها خورما ميخورند .من صيب ميخُرم.

او يك شيريني و دو اصتيكان چاي ميخورد .عيسي سبحانه نان و عصل ميخورد.
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اين متن غلط اماليي دارد ،لطفاً صحيح آن را بنويسيد.

آنها در اين رصتوران قذا خردند  .اين رصتوران يك اوتاق دارد  .در آن اتاغ يـك
ميض است  .روي ميض شمع است  .روي ميض يك بوشقاب است  .در بشـغاب
شيرني و پرطقال است  .ما در اين رصتوران قذا خرديم  .آيا آنها صيب و پرتغـال
خردند ؟ نه .آنها نان وعصل خردند  .زير ميض يك صطل است .

اين يك درخت است .ذاق روي درخت است  .تاوس زير درخت است .

آيا كتاب استاد روي ميض است ؟ نه  .كتاب استاد در دصت اوست .

ذينب كجا است ؟ ذينب در خانه است .كيف و كتاب ذينب كوجا است ؟ آنها در
خانه است.
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اين متن غلط اماليي دارد ،لطفاً صحيح آن را بنويسيد.

اينجا فردگاح است  .در فردگاح برف آمده است  .ايـن فردگـاح فرشـگاه دارد .
قاشغ من در داخل كيفه شما هست  .اين غايق بوغ دارد  .اين كواله غرمـز اسـت
.اين كاصه غرمز است  .كبوتر در كوح است  .كيوي داخل كاصه است .كـاحو و
پرطغال و گردوه و گيالص و گندوم بر روي گاري هستند  .گوربه ُگشت را خرد .
مگس بر روي برگ گول است  .اين جوراب ابي است .اين غرغره غرمـز اسـت .
غرباقه سورتي است  .زقال سبز است  .بولبول من سبز است و بولبول جـواد زرد
است  .زه را و مريم پرصتار هستند  .لباس آنها صفيد است  .يك ماژيك غحوه اي
در كيف من است .

9

اسم:

آموزش زبان فارسي

«كتاب اول » بخش 2

تبعه:

امتحانات

سري 11

تاريخ:

«امالء تقويتي»
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اين متن غلط اماليي دارد ،لطفاً صحيح آن را بنويسيد.

كطاب  ،روذنامه و كيف روي ميض است  .حسين تكليف مي نويصد  .مـن نـامع
مي نويصم  .آيا علي و فاطمه اماله مي نويصند ؟ نه  .آنها نامع مي نويصـند  .آيـا
شما ( تو ) گيالص و كيوي مي خوري ؟ نه  .من ليمو و كاحو مي خورم  .رنـگ
شلور من صياه است  .آن كودك گريه مي كند  .لوپ حسين القر است  .لباص را
در لباص شويي قرار دادم  .دم گوربه صياح و دوم گرگ غهـوه اي اسـت  .مـادر
ميوه دارد  .مادر من القر است  .مار موش را خورد  .در فنجـان نوشـابح اسـت .
حسن نوشابح و نان گرم خرد  .دم مرق بلند اسـت  .دم فيـل كوتـاح اسـت  .در
فنجان چاي گرم است  .اين قذا صرد است  .اين مسجد بذرگ است  .مـا در ايـن
مسجد نماز مي خانيم  .آن كودك بيمار است .
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