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عزیز، با توّجه به متن درس، کلمات جا افتاده را بنویسید.

رمدم لحّمه ی ام یسبار ..........وبددن. اکر .......... جسمد، اتزه متام شده وبد. رمدم یم خواتسدن ربای 

ر انی جسمد خبوانند. جسمد .......... شده وبد. ............ جسمد رپ از  اّویلن ابر، مناز را هب ........... د

رش، ................... رُپ یلگ را هک آورده وبددن، انکر ............. رقار داددن. آب وبد. همدی اب دپر و امد

ر ساتخن ........، مکک و مهاکری رکده وبددن، .............  عبد از مناز، اامم مجاتع از مهه ی سکاین هک د

رکد و فگت: »..........، اخهن ی دخاتس. ویتق ربای خوادنن ................. هب جسمد..........، از 

احل کیدرگی اب ربخ............. و اب مه رکفی، یم وتامین اکراهی خوب و زبرگ اجنام دبمیه.«
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 .......... رحف اهی  هب  دّق  اب  »نم  فگت:  رش  امد هب  یم شد،   ............ جسمد  از  همدی  ویتق 

گوش دادم. خسانن او .......... وبد و یمن داسنمت هک جسمد لحّمه ی ام الکس اهی آومزش..................، 

قّنایش، و کّعایس دارد.

بهتر بیاموزیم:

گلم؛ حاال با 10 کلمه از کلماتی که نوشته ای، 5 جمله ی زیبا بنویس.
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صحیح  کلمه  کدام  کمانک،  داخل  در  قشنگم، 

می باشد، آن را شبرنگ کن.

رش رکد و فگت:  رش از جسمد اخرج )یم شددن، یم رتفدن(، همدی رو هب امد نهاگیم هک همدی اب دپر و امد

شیمهه  نم  وبد(.  )وبددن،  اجبل  او  خسانن  دادم(.  )داد،  گوش  مناز  یپش  رحف اهی  هب  دّق  اب  »نم 

رکف )یم رکددن، یم رکدم(، رمدم ربای مناز )خوادنن، خوانند( هب جسمد )یم آمیی، یم آنید(؛ یمن داسنمت جسمد 

ر آجنا اتکخباهن ی خویب زین ربای  لحّمه ی ام الکس اهی آومزش رقآن، قّنایش، راایهن و کّعایس )دارم، دارد(. د

کوداکن وجود دارد.

ر یکی از انی الکس اه، رشتک )مینک، منک ( و از اتکخباهن ی  راجن! نم دمل )یم خوامه، یم خواده( د امد

آجنا افتساده )دنک، منک (.



42

بهتر بیاموزیم:

حاال با پنج کلمه از کلمات شبرنگ شده،جمالت زیبا بنویس.
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امالی کاوشی

دوست خوبم! از متن درس »مسجد محلّه ی ما« کلماتی که در آن ها 

حروف خواسته شده به کار رفته را پیدا کن و بنویس. 

ض:.................................................................................................

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

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

.................................................................................................... ع: 

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

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

............................................................................................... شتددی: 

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

.......................................................................................................
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عزیزم، با توّجه به صدای نشانه ی »و« هر کلمه را به کلمه ی 

مثل خودش وصل کن.

ویتقخواحشل

خویبوبد

کوداکنیم خواتسدن

خودحوض

خوادننآورد

خوردنگوش
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بهتر بیاموزیم:

 قشنگم؛ حاال کلمات صفحه ی قبل را به ترتیب حروف الفبا مرتّب کن و بنویس 
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بهتر بیاموزیم:

دانشمند توانا؛یک بار از کلماتی که ارزش امالیی دارند، بنویس.
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بهتر بیاموزیم:

دانشمند کوچولو؛ حاال از کلماتی که پیدا کرده ای، یک بار بنویس.
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