
خدابه نام                                                                 

    پایه ي پنجم           دبستان       8و  6، 5درس  بی نقطه      امالي امالي لب خوانی و           نام و نام خانوادگی :    

 . بنویسیدر آبی با خودکاآن واژه را حدس بزنید و  ،می خوانم، با توجّه به لب هاي معلّم (صامت) واژه هایی از متن زیر را بدون صدا . 1

 ی )گویی، تحمیلر، جالل، کنانواخته، تحسین ، بلند قامتی، تقسیم، سهمگین، بشکافد ،  جانشین، حلقه ي ، اعالم، جمله ي ، (

.  رویید........................................ چنار کهن سال و ..............بوته ي کدویی در ......ـ  ....  

. امپراتور ..............ـ همه ي پدرو مادرها آرزو داشتند فرزند آن ها ....   شود..............

. می کنم.........ـ من پینگ را براي درستکاري و شجاعتش ...... .................  

  ...... طبیبان شهر بپرسید که : .. ........ـ حاکم از ...............

. ...................... سرود ملّی ،............ پیروزي قهرمانان........ـ شاید دیده باشید که در مراسم بزرگ و هنگام .......   شود. یم.........

. ...................... ناگاه تاخت و تازي ..............در میان این همه شکوه و ................ـ    گشت. سوي باختر آغاز زا.........

. او نیز از سرانجام ناگوار امّا پر شکوه سوار خود، آگا   ه بود.ـ ........................

. .........ـ آریو برزن توانست حلقه ي سپاه دشمن را .............. ...............  

. پایداري ورزیدند.......ـ مردان و زنانی که در طول هشت سال جنگ .......... ..............  

 .)ار استیژه اي برخوردوشکل و جاي نقطه ها از اهمّیّت  ( .قرمز، واژگان بی نقطه را به شکل صحیح  نقطه گذاري کنید در متن زیر با خودکار . 2

  روز / برتر شدم بگو تو که این کاهلی ز چیست؟ بیست      خندید ازو کدو که من از تو بهـ 

  منتظر بود دانه اش جوانه بزند. شتیاقـ او با ا

   .بستدـ به نرمی و درشتی زر را 

  کردید؟اشارت  ـ شما او را به فالن درخت

  درآمد. اهتزازپرچم زیباي ایران به ـ 

  .می یابدملّت و کشور ایران پایان  پایندگی ـ سرود ملّی کشورمان با دعا براي

  سراسر پر از خرّمی زمینش ـ

  بی مهر تو چون کنم؟برگو ـ 

  و جنگجو بود .... شهرت طلبـ اسکندر که مردي 

  خود را به پیش راند. سپاه ،و نیرومند چابکبرزن سوار بر اسبی  ـ آریو

  .می غلتیدندـ تنی چند از سپاهیانش بر خاك 

  که دشمن از هر سو آنان را محاصره کرده است. دریافتندـ سپاهیان آریو برزن 

  به دشمن یورش برد. بی باکانهـ آریو برزن 

  عت فرزندان این مرز و بوم هستند.پایداري و فداکاري و شجا بیانگرـ هر یک از این نام ها 

  ...و بیکاري بترس/ هم مشو یک ثانیه غافل ز درس از تن آسایی /تک تک ساعت چه گوید گوش دار/ گویدت بیدار باش اي هوشیار

  عزیزان خوبم .. آیا می توانید این دو بیت شعر را هم به شکل صحیح نقطه گذاري کنید؟ موفّق باشید 
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 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
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https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

