
  
 

 

 

 

  

دختر عزیزم :       

متن زیر را با دقت بخوان و کلماتی را که از نظر امالیی اشتباه نوشته شده است را پیدا کن و صحیح آن را بنویس.      

 

خدا در رنگ و بوی گل نحان است                            بهار و باغ و گل، از او نشان است         

به این تصویرهای زیبا، نگاه کند و بگوید، منضره ای زیباتر از این،بگزار خورشید » اینجا بود که بهار با خود گفت:         

«می توان ساخت؟       

گان شکاری مانند عغاب ، شاهین و قرقی است.ه یکی از این خطرها، تقیرات هواست. خطر دیگر، حمله ی پرند       

ه ای بیاندیشد.وفان شد. حکیم فهمید باید برای زنده ماندن خود چارروزی، کشتی گرفتار ت      

اما  بازرگان ، طوطی خود را بسیار دوست می داشت و در این فکر بود که برای او هم سوقاتی گران بهایی بیاورد،      

نمی دانست چه بخرد که طوطی را خوشحال کند.      

سپاه توران به فرماندهی افراسیاب ، از رود جیهون گذشته بود.     

پس کی به سمت مهل دیدار و » برانه ساعت ورود را پرسیدند و مرتب به مسعوالن مدرسه می گفتند: بچه ها بی ص    

«حرکت می کنیم. سخنرانی    

غالی از کنار منغل کرسی بیرون آورد و با آن ، شعرش را بر دیوار نوشت.باغچه بان، قطعه ز    

تبله ی عطار است، خاموش و هنرنمای، و نادان چون            مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید، دانا چون  

«طبل قازی ، بلند آواز و میان تهی . کدام یک بهتر است: این که مسئله را بدانم و بمیرم یا نادانسته و جاحل در گزرم؟    

وله گرفته بود.نیروها، خستگی ناپزیر  و با شجاعت به جلو می رفتند. حسین بی وغفه، دشمن را زیر رگبار گل    

هیچ یک از این کارها تبع پرشور و ذهن جویای مرا رازی نمی کرد . در این هنگام معلم وارد کالس شد و پس از سالم و      

اهوال پرسی مهتاب را به بچه ها معرفی کرد.    

 موفق و موید باشید

  

 

 

 

 آمادگی و دبستان دخترانه غیردولتی

 

 نام و نام خانوادگی:

 چهارمپایه 

(زشیابی و مرور آموخته ها )خردادار  

 درس امالء


