
 خوب و پرتالش من پسر

 نوشته شده، آنها را پیدا کن و درست آنها را بنویس. اشتباهها در عبارتهای زیر بعضی از واژه

اهر در گفتار ز آوا و صدایابد. حتماً دریافتید که مقسودم چیست! های مهربانی من پرورش میهر ایرانی با نقمه

هایی را پدید آورده است. هر واژه ها شده وتغیرات و چندگانگیشوند. خط، در طول تاریخ، گرفتار سلیغهمی

 ی اعضای این خانه است.تلّفض، معنی و معموالً یک شکل نوشتن دارد. وطن آمل پیوستگی و اتّهاد همه

ی گبه دنبال او تاخت و از همراحان جدا شد. تشنهاتفاقا آهویی از پیش ملک گذشت و ملک از شدّت خوشحالی 

 پیمود.تاخت و دشت و سحرا میبر او چیره شد. مرکب را به هرطرف می

 چکد، میل دارم. شاه فرمود که من به آن آب ذالل که از باالی کوه فرو می

ودی که پشیمانی ص خورم و وقتیی باز را به تمامی بازگفت و فرمود که بر مرگ باز افصوص میپادشاه غصه

 ام. پشیمان گشته ،ندارد

 در عبارتهای زیر شکل درست کلمه را انتخاب کن.

گذارد، کند. سپس خدای خود را سپاس )میرستم به کمک رخش با اژدها نبردی )سحمگین، سهمگین( می

پس از کمی گفت  آید.ن ( چهارم جادوگر با )قسد، قصد( فریب و نیرنگ نزد رستم می، خواگزارد(. در )خانمی

برد. او پس از پشت سر گذاشتن هفت )مرهله، مرحله( ی دشوار گری( او پی میگری، حیلهو گو رستم به )هیله

 پردازد.و خطرناک به ستایش )یزدان، یذدان( می

 خاطر گشت و باز را )هالک، حالک( کرد.پادشاه آزده 

ه و آب دهان )ذهرآلودش، زهرآلودش( با آب چشمه )حرارت، هرارت( آفتاب در اژدهای مرده )اسر، اثر( کرد

 دار )صراسیمه، سراسیمه( باز گشت و آنچه دیده بود به )ارض، عرض( شاه رسانید.شد. رکابمخلوط می

 

 

 یا حق

 95آبان     مهردبستان غیردولتی کیان    امالء فصل دوم



 

ای یک های زیبایی که به دست آوردهبرای هر کدام از کلمات زیر یک صفت بنویس و بعد با استفاده از ترکیب

 متن زیبا بنویس.

 بهار ..............، ............... ، سکوت............. ، پرنده............ درخت
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..............................................................................................................................

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

 ارشی مناسب قرار بده.در جاهای خالی عالئم نگ

کنی.... به رویش نیاور.... به رخ کشیدن یک گفت....  ...... اگر برای کسی کاری میمادربزرگ همیشه می

 شود"....جور منّت گذاشتن است و اگر منّت بگذاری کار قشنگت زشت می

کنی.... داد بزنی...الزم نیست عالم و آدم را خبر گفت ... "الزم نیست وقتی کار خوبی میمادربزرگ می 

 شود"...گفت..." کار خوب مثل بوی گل است... خودش منتشر میکنی... . می

 

 

 جدول توصیف عملکرد

 از تالشت ممنونم، لطفا نظرت را بنویس.
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