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 مرتب ي مىظم بىًیسي درست آن ها را در کادر پاییه  داوش آمًز گلم مته امالی زیر را با دقت بخًان ي کلمات وادرست را پیذا که

 

تعلیف ایي کتاب ًسدیک چْل سال کَضص کرد ٍ در ایي  لغتٌاهِ هفسّل تریي کتاب لغت در زتاى فارسی است. دّخذا ترای

 هذّت حذٍد صذ ًفر تا ٍی ّوکاری داضتِ اًذ.

لغتٌاهِ دّخذا  .ت دیگر آهذُ استادر جلَی ّر کلوِ ای، هعٌا، هَارد، کارترد، ترز تلفظ صحیح، ّوراُ تا اضحار ٍ اطّالع

 در ٍالع یک دایرٓ الوعارف است.

هیلیَى یادداضت از رٍی هتَى هعطثر استاداى ضعر ٍ ًصر فارسی ٍ عرتی، لغتٌاهِ ّای چاپی  آى طَر کِ ًَضتِ اًذ ٍی چٌذ

 .، ریاضی ٍ علَم دیگر فراّن آٍردُ تَدتةٍ خطی، کتاب ّای تاریخ ٍ جغرافیا، 

چِ تارّا از تستر تر هی خَاستن ٍ چراق رٍضي هی کردم ٍ چیس هی ًَضتن.هرا ّیچ چیس از ًام ٍ ًاى تِ تعّول ایي رًج سٌگیي 

 جس هضلَهیت هطرق در هماتل ظالویي ستوکار هغرتی ٍا ًذاضت. 

َد.ّساراى جلذ کتاب کِ وت سال ّا هطالعِ، تْمیك ٍ جست ٍ جَ، سراًجام، تیواری، دّخذا را از پای در آٍردُ ترًج ٍ زح

 در هذّت چْل ٍ ّطت سال تا اٍ سَخي ّا گفتِ تَدًذ. عیٌک ّوِ خاهَش ًطستِ ٍ استاد پیر را تواضا هی کردًذ.

 

 خیر تاحذودی بلی اهذاف و انتظارات آهوزضیسنجص:  ردیف

    .کلوات تطذیذ دار را به درستی تطخیع و هی نویسذ 1

    .کلوه های دارای نطانه های)ت.ظ.ز.ض.ط.ر.ث.س.ظ(را به درستی تطخیع و هی نویسذ 2

    کلوات دارای اضکال نگارضی را ضناسایی و به خوبی درست آى را هی نویسذ. 3

    کلوات را به خوبی تطخیع و  به درستی هی نویسذ.سایر  4

 

  وظر يلی داوش آمًز:                      

......................................................................................................................................................................  
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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
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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