
رازی و ساخت بیمارستانامالی درس نام و نام خانوادگی:.........................      بسمه تعالی             

                              

 بکشید.دور کلمه ای که درست نوشته شده است خط 

. گفتند " تکه ( گوشت تازه بیاورید –بروید و چند )تکّه  "خوش حال ( شد و گفت :  –طبیب ) خوشحال 

نکند طبیب  "بیمارستان( ؟! بعضی در دل خندیدند و با خود گفتند  –گوشت تازه برای ساختن ) بیمارصتان 

شگفت  –. همه از این فرمان طبیب ) شگفتزده "هوص ( خوردن کباب کرده است ؟! –بزرگ ما ) هوس 

فاصد ( و بدبو  –زده ( شدند. چند نفر رفتند و گوشت ها را آوردند. بعضی از گوشت ها خشکیده و بعضی )فاسد 

 شده بودند.

است ،  آویضان ( بوده –نقته ( شهر که این گوشت ها در آن ) آویزان  –پس معلوم می شود آن ) نقطه  

داد و  محمد( پسر زکریا در جوانی پدرش را از دست –پاکیزه تری( داشته است. ) محمّد  –تری هوای ) پاکیز

 در کالس درس  هضرگری( مشغول به کار شد. رازی در کنارکار در کارگا –به ناچار در جوانی در کارگاه ) زرگری 

 حازر( می شد. –استادان ( هم ) حاضر  –) اسطادان 

بلندی( کشورمان باید سر -موفقیت ( و ) صربلندی –عزیز ( اکنون من و شما برای ) موفقّیت  -دوستان ) عضیز

 چه کارهایی انجام دهیم؟!

 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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