
 

                                 دبستان دخترانه ی شهید عالئیان کاشان               

 کالس پٌجن                     (اهالی پرکردًی)ًام ًٍام خاًَادگی                     ٍاحدکار اهال

 

 کلوِ از درس جاافتادُ است آى ّا را درجای 10هتي اهالی زیر ازدرس چٌار ٍکدٍبي هی باضد 

 .خَدبٌَیس

                                                 چـــٌار ٍکـــدٍ بي 

 بیست رٍز ، قدکطید................ ٍبلٌد قاهتی رٍیید، در......................... بَتِ ی کدٍیی درکٌار چٌار 

 .ازتٌِ ی درخت پیچ  خَرد ٍبِ باالتریي ضاخِ ی چٌار رسید

 بِ چٌار......................کِ خَد را درآى باال دید، باٍرش ضد کِ خیلی بسرگ ضدُ است ........................ 

 کرد  ٍ

 ؟ ....................... پرسید از آى چٌار کِ تَ چٌد

 است ......................... گفتا دٍیست باضد ٍ اکٌَى 

 خٌدید ازٍکدٍ، کِ هي ازتَ بِ بیست  رٍز 

 زچیست؟...................... برترضدم ، بگَ تَکِ ایي 

 کِ اهرٍز، ای کدٍ : اٍ را چٌار گفت 

 ، ًِ ٌّگام داٍری است ...................... باتَهرا 

 ........................فردا کِ بر هي ٍتَ ٍَزَد باد 

 .، کِ هرد ًٍاهرد کیست.......................آًگَِ ضَد 

          

                                   



 

 تمرین 

یک حرف از کلوِ ّای دٍر خَرضید جاافتادُ است آى ّا را از داخل خَرضید پیدا کي ٍکلوات (1

 .را کاهل کي
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 .جاّای خالی را با یکی از کلوات ّن ًٍیس کاهل کٌید (2

 .ستارُ ّا را تواضا کٌد...................... احود دلص هی خَاست باز 

 .ّویي کار را کرد.................هبیٌا . پرستَ اًطای خَدرا درکالس خَاًد

ّردستِ از کلوات ّن خاًَادُ هی باضٌد ٍدرسِ حرف با ّن هطترک ّستٌد هاًٌد ًوًَِ سِ  (3

 .حرف هطترک را در خاًِ ی هربَطِ بٌَیس

  سِ حرف هطترک  کلوات ّن خاًَادُ 

  ع ل م  علن ،تعلین ، علَم ، هعلن 

  حاصل ، هحصَل ، هحصل 

  ساکت ، سکَت ، سکتِ 
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 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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