
 پایه پنجم ابتدایی از درس یک تا آخر درس هشتمتن امالی نیمسال اول 

 

برای شناخت  گذریم، راه مناسبیبینیم و از کنارشان میی چیزهایی که هر روز میمطالعه در طبیعت و تامّل درباره

 آنها است.

ازمنخوشبوی وزیباییسرخی،کهکن؛تشکّرهایم گگلبراز:گفت وزدلبخندیسرخ،گل

 .آنهاست

و  بعضی از گوشت ها خشکیده و بعضی فاسد و بدبو شده بودند. طبیب با خون سردی به تکّه های گوشت نگاهی کرد

 آنها را یکی یکی بویید.

و پاداش نیک  بزرگمقام  –کنند: زندگی راحت ای فرزندان، مردم، معموالً برای رسیدن به این سه چیز تالش می

 آخرت.

ه پیشرفت هر کشوری برای اینک های یک ملت است.ها و خواستهی افتخارات، عظمتشور، خالصهسرور ملی هر ک

 کند، نیازمند همکاری، از خود گذشتگی و ایثار است.

 دهیم که سرزمین ما را لگدکوب سم اسبان خود کنند؟ آیا باید به همین سادگی به بیگانگان اجازه

آیا باید تسلیم شد و چیرگی دشمن را بر خانمان دید و خواری و خفت را به جان خرید یا جنگید و خاک وطن را از 

 خون خود گلگون کرد؟

 –گردکان  –زمه زم-نغمه خوان -شاخساران –پیچان تاک  -بادرقص –تاالب  –سنگالخ  –درنگ  –تماشاگهی 

-غفلت-کاهلی –خصلت  –حوادث روزگار  -گزند–دلگشای  -هایشرط  –ی ایرانی بلندآوازه –گرمابه 

 –تفکّر  –وّر تص –اهتزاز  –اشارت  -مواظبت -هیجان انگیز -زیادتی-هالک-موذی –فضیلت  –استخوانی 

 –ایستادگی  -محاصره-جلگه -سنگر-سهمگین -دویست –سرشته  –عنبر نسیم  -جاودانگی –پایندگی  –ضامن 

گزید -درست –کوهسار  –نبات آب 
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