
           دبستان                         دهمدرس  – امالء تشخیصی                                              تعالی     بسمه 

.   ...........نام و نام خانوادگی:                                                          تاریخ:          .........................

 

 کلمات زیر را در جاهای مناسب قرار دهید.

  - ی اطفالباغچه   - کودکستانی –مکتب مقصود  – -عشق  –ی سرودم م  –یقریحه   – نوآور -خشنود   –خدمت 

  –اجتماع  ابداع – –اختراع  –حرف  بری–گچ  –اعتماد  – کنجکاوسرگردانند – –فروزان –شوق شور و گرداگرد  –

 هایماه  -ایردبردباری  – –خدمتبان باغچه دلسوز –
 

.  و به نقّاشی .....................ندم. شعرهای کودکانه ......ال بودم. کتاب می خوا.... و فعّ.........ودکی .....من ک
..................................

........ می 

 ورزیدم.

... درس می ..... نشده بود. من مانند کودکان دیگر در ...........روزی ...................آن وقت ها، هنوز مدرسه های ام

 درس می خواندیم. و...... آن روی زمین می نشستیم بزرگ که همه ............... خواندم. مکتب، اتاقی بود

 نست به کار بنّایی بپردازد................... سال نمی توای  ود، امّا در همه....... استاد بمسجد و ..........طاق ر ساختن پدرم د

 ....... فراوان از خود نشان دادمو دریافتم که آموزگاری شغلی است که با آن بهتر می.............معلّمی ........ن در کار م

 ....... کرد.مردم ................. و توان به ....................

..... خدمت به مردم و میهن می سوختم و می خواستم از هر راه که ممکن است باری ی .....................من که در شعله

از دوش مردم بردارم، دریافتم که کودکان تبریز پیش از رفتن به مدرسه یا در کوچه و بازار ................................. یا 

خانه ها خاموش می شود. به این فکر افتادم که در تبریز ...........................  کنجآنها در  آتش ذوق و ........................

" دایرکنم و این کار را کردم. این نخستین کودکستانی بود که در ایران دایر شد. کودکستان را   "نامیدم.  ..............  

ه کودکی که نه می شنود و نه .......................... میزند، خواندن و نوشتن آموخت. شنیده اندیشیدم چگونه می توان ب

بودم در اروپا، کسی الفبایی .......................... کرده است که ین گونه کودکان را به کمک آن باسواد می کند. من 

.............. الفبای ویژه ی ناشنوایان گذراندم تا به هم از آن پس، روزها و شب های بسیاری را در کار ..........

. رسیدم. ......................... 

، مهربان و دوست کودکان، جبّار ............... است. سرگذشت  آنچه خواندید، شرح حال معلّمی.............................

ی است که با دست خالی امّا با ...................... به خود و نیروی پشتکار، این انسان ..................... و توانا، سرمشق کسان

اراده، صبر و .................... می خواهند کارهای بزرگی انجام دهند، به مردم میهن خود .................. کنند و خدا را از 

 سازند. ................خویش 
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان
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