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 . حفظ صورت کلمه تا حد امکان: 1    
: درست؛ گف: نادرست/ مثل: درست؛ مث: نادرست/ وقت: درست؛ وخت: گفت

ت : نادرستت/ زت: :  نادرست/ قفل: درست؛ قلف: نادرستت/ صت: : درستت؛ ص 
 درست؛ ز:و: نادرست

 افعال: یبرخ ی. صورت گفتار2    
 انیب ن،یایب م،یایب اد،یب ،یایب ام،ی: بیدر حالت الت:ام آمدن
 بشن ن،یبش م،یبشه، بش ،ی: بشم، بشیدر حالت الت:ام شدن

 بندازن ن،ی/ انداختن: بنداز، بندازنیبذار ذاره، ی: بذارم، مگذاشتن
 :شود یفاصله نوشته م میدر هر صورت زدا با ن یاستمرار ی. م3    
)شتما  نیشتنو یمت دوم، یمت نتدازم، ی، مت نیتذار ی، مت ختوره ی، مت آره یمت آد، یمت
 (.دیشنو یم

 افعال: یبرخ ی. صورت نوشتار4    
: ستتادنی/ اختوان یمت ن،یخوا یم م،یخوا ی/ خواستن: م شوره یم شورم، ی: مشستن

 نیسیوا سا،یوا سن؛یوا ن،یسیوا م،یسیوا سه،یوا ،یسیوا سم،یوا
 :شود یظاهر نم« ه»صورت  به عنوان چیه اضافه به ی . کسره5    

 : نادرست:ی: درست/ کتابه من، دسته تم:یمن، دست  تم کتاب  
 .شود ینوشته م« رو»صورت  مفعول در هر صورت به ی نشانه ی«را. »6    
 متصل: ریضما ییامال ی وهی. ش7    

فقتا در  ،ی)مطتاب  دستتور ختا فارست تون یکتابمون، قور م،یقوردفترش،  کتابم،
 ریو در ستا شتود ینوشته م فاصله میبا ن« i»حالت زمع و در کلمات مختوم ب واج 

 م...  زارو(، خاله ی ش )مثاًل در دسته صورت متصل(، دسته موارد به
 بهم، بهت، بهش، بهمون، بهتون، بهشون«: به»در صورت اتصال به  و

 :یاسناد یها فعل در زمله یها نوشتار شناسه .8    
 ن خونه ن،یا خونه م،یا س، خونه خونه ،یا خونه ام، خونه

 تنهان ن،ییتنها م،ییتنهاس، تنها ،ییتنها تنهام،
 :ینقل یفعل ماض یها . نوشتار شناسه9    

 .شود یشخص زمع ظاهر م شخص مفرد و سوم فقا در او ل ینقل یماض ۀشناس
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 ن  خورده ن،یخورد م،یخورده، خورد ،یخورد م، خورده
 ت، دهیتش، د به آن اضافه شود: زده یمفعول ریکه ضم یدر حالت ینقل ی. ماض10    

رده  مون ب 
 «:ها». عالمت زمع 11    

 هتا، یهتا، گوشت : کتابشتود یها در کلمه ظتاهر مت ها و مصوت صامت ۀاز هم پس
 ها ها، س::ه خونه موها،یل

 : شود یصورت کامل ظاهر م به یریدر حالت تحذ« ها. »12    
 ها! خورمت یها! ، م ینر ←ها!  ینرو
 :شود یخود نوشته م یق:ل ی متصل به کلمه« ه»صورت  به« است. »13    

 .هیاست: موز ی./ موزهیاست: گوش یاست: خوابه./ گوش خواب
 یانجیتواج م oمثتل  ییمختتوم بته وازهتا ۀبعد از کلم« است»: در نوشتن 1 ت:صره

 .موئهیهم:ه ) ( خواهد بود: توئه، ل
: کجتاس، شتود یظاهر مت« س»صورت  فقا به aبعد از مصوت « است: »2 ت:صره

 صداس.
«: ه» شتتدن نیگ:یو زا یشتتخص و الت:امتت سوم یها از صتتورت« د». حتتذ  14    

 بخنده  تابه، یم
 ره، گرگه: دختشود یظاهر م« ه»صورت  ساز به . کسره معرفه15    

هم:ه ) ( خواهتد بتود:  یانجیواج م« u» ای« a»: در کلمات مختوم به واج 1 ت:صره
 آقائه، کوچولوئه

بهته،  خواهد بتود: گر« ه» یانجیناملفوظ، واج م ی: در کلمات مختوم به ها2 ت:صره
 بچهه

 :شود یظاهر نم« ن»صورت  به عنوان چیه به نی. تنو16    
 ، معمولن: نادرستمعمواًل: درست/ مثلن مثاًل،

 :شخصه کی یها فعل ی. صورت نوشتار17    
 گرفت. م هیم/ گر شد، خنده م غصه

 «چه»متصل به  ری. اتصال ضما18    
/ متا/ او/ تتو/ متن ←شه؟  شون شده؟/ چه تون/ چه مون/ چه ش/ چه ت/ چه / چهم چه

 .است شده چه را ها آن/ شما


