
 

 

4تا1درس  – کالس سوم  امالی پر کردنی

.     ........نام و نام خانوادگی : ... کالس : ....................... شعبه                                                   ..........

تاریخ :                                                                                     نام آموزگار :       

داضت . درسَی  هتی -ع ٍ گلدستِ ّای تلٌد آى ،  یزٍسُ ای - دریک سَی هیداى ، هسجد تشرگی دیدُ هی ضد. گٌثد 

دیگز ، تَستاى سزسثش ٍ تشرگی تَد. 

سیادی آًجا تَدًد. آى   یّت - وجسثش تسیار سیثایی داضت. در اًتْای آى ، سهیي فَتثالی دیدُ هی ضدٍ  ای -ف تَستاى ، 

سالم کزد . پَضیدُ تَد ،  ی -ٍرسّا جلَ رفتٌد. اهید، تِ پسزی کِ لثاس 

ایواى را در ٍاردضدین. کفص ّا ٍ لثاس ّ« تِ فزسًداى خَد ضٌا تیاهَسید.:» جلَی در ، ًَضتِ ای ًظزم را جلة کزد 

دٍستن تزای ضٌا رفت .اهّا هي هدّتی تِ جٌة ٍجَش تچِّ ّا دراستخز ًگاُ کزدم. تعضی اس گذاضتین.  ٍظ -هخ هحلّ 

ضٌا هی کزدًد.  راًِ -هاآى ّا تسیار  

سالن سًدگی کٌٌد. اهّا تعضی اس هزدم ،فقط خاًِ ی  ی -هحی الًِ ی خَد راتویش هی کٌٌد تادر  راف  -اتوام حیَاًات ، 

آلَدگی    -ع تاٍستالِ دارًد ، درکَچِ ٍخیاتاى ٍجَی آب هی ریشًد.ایي کار  ال -ض آخَدرا تویش هی کٌٌد ٍّزچِ 

  ضْز ٍتیواری دیگزاى هی ضَد.

. تواضای قلِّ ، چقدر لذّت تخص تْاری، راُ افتادین. تعداس دٍساعت،تِ داهٌِ ی کَُ رسیدین یز -لپ دآى رٍس در صثح 

تَی پًَِ ّای ٍحطی ٍ صدای دل ًطیي چطوِ ای کِ درداهٌِ ی کَُ، ٍ تویش تَد.  یشُ -پاتَد! آسواى آتی ٍَّاتسیار 

کزد. –ًطا رٍاى تَد ،هارا غزق ضادی ٍ 

ٌدُ ی گزٍُ درایي لحظِ، صدای سثشی فزٍش هحلِّ در کالس پیچید ٍصدای خٌدُ ی تچِّ ّا تلٌدضد.سّزا ،ًوای

 –آلَدگی »رٍسًاهِ دیَاری  ٍع-هَتِ ًظز هي ، تْتزیي »داضت ، گفت:  القِ– علوی، کِ تِ خَاًدى کتاب ّای « تالش»

« است. ٍتی

، صدای هاضیي لثاس ضَیی ،جارٍتزقی ٍسزٍصدای ساختي خاًِ ّا را ًیش اضافِ «  یت –فّ هَ» پًَِ، ًوایٌدُ ی گزٍُ 

« را فزاهَش کزدی؟ ّاِ  -فطف تزقِّ ّا ٍ  خزاش -گَصدای » کزد. ًزگس گفت: 

تعداد مواردنادرست : ..........: ....... درستتعداد موارد 


