
.        بسمه تعالی  وقتی بوعلی کودک بودامالی                        نام و نام خانوادگی : ........................
 

 دبستان:                        آموزگار :  م                    
 

دور کلماتی که درست نوشته شده است خط بکشید.

برخاسته ( بود ،  –واسته ) برخ بستر( بیماری -شوهر مهربان ، دست ستاره ، همسر ناتوان خود را که تازه از ) بصتر

نذر (  –نضر  -کرد. اینک به شکرانه ی بهبودی تو باید گوسفندی را ) نظردر دست داشت و خداوند را شکر می

( سیمای  –صیمای  ستاره به ) ده دم ( سر در کتاب دارد.صپی -کنیم و قربانی کنیم. حسین از همان ) سپیده دم

 ."سروکله ( می زنی ؟  –چرا اینقدر با حسین )سروکلّه  "گفت : و همسرش خیره شد 

 ."دلصوز( و مهربانی هستی  – تو مادر ) دلسوز "دی زد و گفت : عبداهلل لبخن

نین ای خدای بزرگ ! این پسرک ) ناض "ریخت و گفت :  دیده گاه ( ستاره فرو –اشک شوق از ) دیدگان 

 ."نازنین( من در این دو سه ماهه راه چند ساله را پیموده است؟  –

و رد که تکودکانه او را آرام کند به او یادآوری کی ساده و با پاسخ هاطبیب ( حیرت زده می کوشید  –) تبیب 

تأمل ( کرد.  -می ) تأمّلکنج کاو( هستی. حسین ک –بسیار باهوش و ) کنجکاو 

 

 سربلند و پیروز باشید عزیزانم!

 

 ارزشیابی :

 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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