
 

 مهردبستان غیردولتی کیان      امال و نگارش درس هوشیاری                         

 تاریخ:                              نام و نام خانوادگی:   

 خط بکش.  را ی درستزیر کلمهعزیزم 

القه، عالقه، عالغه( داشت و پیوسته به )قسد،غصد، القه، ا  در زمان قدیم، پادشاهی بود که به شکار )ا  

انداخت. این پادشاه تاخت( و کمند در گردن حیوانات میتاغت، میمیت، میتاخقصد، قسط( شکار، اسب )

شاه این باز را بسیار  آورد.گان، پرندگان( را از آسمان )فرو، فرود( میبازی داشت که به یک پرواز، )پرنده

 کرد.، تربیط( میتربیت)طربیت، داشت و او را )به دست، بدست( خود دوست می

 پسر خوب کالس من؛

 ها را بنویس.درست آنشکل ن زیر بعضی از کلمات اشتباه است آنها را پیدا کن و در مت

ک از شدت ل  ی از پیش او گزشت. م  دست گرفته به شکار رفته بود. آهوک، روزی آن باز را بر ل  اتّفاقن م  

ب را به هر گی بر او جیره شد. مرکخشحالی بدنبال او تاخت و آهو را نیافت و از حمراحان جدا افتاد. تشنه

 چکد.پیمود تا به دامان کوهی رسید و دید که از باالی آن آبی ذالل میتاخت و دشت و صهرا میترف می

گرفت و آن آب را که قطره قطره از کوه میچکید جم کرد و خاست  هاش داشت، زیره کولک جامی که در ترکهم  

 بنوشد. 

 .متن زیر را کامل کنحاال 

تمام ریخت. ............ از آن حرکت ................. گشت و جام را زیر کوه گرفت تا ............ باز پر زد و آب جام را 

شد و ...............که به لب رساند. بار دیگر باز حرکتی کرد و آب جام را ریخت. شاه از شّدت تشنگی 

 ..............شد. باز را بر زمین کوبید و ......................... 

درنگ جام را پاکیزه در این حال، ................... شاه رسید و باز را کشته دید و شاه را تشنه یافت. بی

 .............. و ...................... که به شاه آب دهد. 

قطره در چکد، میل دارم و مجال اینکه قطره شاه فرمود که من به آن آب ............. که از باالی کوه فرو می

 ... این آب، جام را پر کن و ............... ......... ندارم. تو باالی کوه برو و از ....جام ...............



 

 ی زیر را تا یک بند ادامه بده.جمله

من اگر درخت بودم ... 

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

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

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

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

 یک متن مناسب و زیبا بنویس. گروه الف و ب را ترکیب کن، سپس کلماتابتدا 

 سکوتب( نسیم، رنگارنگ، استقامت،   دشتی، کوه، ، بهارهایگلالف( 

 ........کلمات ترکیبی: ........................، ............................، .............................، ........................

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

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

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

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

   

   

   

   

  

 مؤفق باشی

 تسلط ضعیف تسلط متوسط تسلط خوب تسلط کامل 

     

 

    

 امال و دقّت

 نگارش و نکات دستوری


