
 

 

 (   س ل ى ب ا ت ر ش   )نوره(    1تا حروف داده شذه چهار کلوه تنویسیذ که ارزش اهالیی داشته تاشنذ.) (1
 

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

 نوره( 1در عثارت زیر غلط های اهالیی را پیذا کنیذ و شکل درست آى را تنویسیذ.) (2
 

سفت.هحوذ ّواى جا ًشستِ ٍ هشقَل خَاًذى آى کتاب شذُ تَد.شیخ ٌّگام سفتي تِ پذسش گفت:هشاغة پذس تشای تذسغِ ی هْواى 

 هحوذ تاش.تِ خاست خذا آیٌذُ دسخشاًی خَاّذ داشت.
 

 نوره( 1تنویسیذ.)  هن خانوادهترای کلوات زیر  (3

 ........................ هقذس        ...................... کشم      ........... ............ ًاصش      ........... ............ عول
 

 نوره ( 1تا توجه ته هعنی جوله کلوه هناسة را انتخاب کنیذ.)  (4

  خَسدی ( فشاهَش کشدی کِ دسشتی هی کٌی؟ –گشیاى ّوی گفت: هگش ) خُشدی  ٌجی ًشست ٍتِ کُ الف(

 ثَاب ( خاهَشی ٍ فَایذ آى تی ًْایت تَد. –ب( اص ایي است کِ )صَاب 

 هی گزاسد ( –ج( سستن تاس دیگش دس چشوِ شست ٍ شَ هی کٌذ ٍ آًگاُ خذای خَد سا سپاس ) هی گضاسد 

 قصِ ّای ( صیثایی تشای ها تعشیف کشد. –د( پذس تضسگن دس شة یلذا ) غصِ ّای 

 

 نوره ( 1کلوات را انتخاب کنیذ.) شکل طحیح جوله های زیر را از نظر اهالیی تررسی کنیذ و  (5

 تلفض ( هعٌی ٍ هعوَال یک شکل ًَشتي داسد –تلفض  –ّش ٍاطُ ) تلفظالف( 

 ضعیف ( سایی تاشذ. –رعیف  –هشَست ًا کشدى دس کاسّا،) ظعیف  .ب(
 

 

 نوره ( 1.) نها شثیه ته کلوات داده شذه تاشذف آخر آوکلواتی تنویسیذ که حر (6

 ........................ ساصًذگی.........................      اللِ صاس........................       هعوَالً.....................       کثشی

 ( نوره 1.) تنویسیذ دارد وجود(  ط – ص)  حرف های شکل از یکی آنها اهالی در که کلواتی (7

 ......................................             ط: .................................           ...............................     ص: .............................   
 

 نوره ( 1عالهت تشذیذ را در کلواتی که نیاز ته تشذیذ دارنذ تنویسیذ.)  (8

 

 عظوت         تظاّش        هعشفی         تَقف      طعام          تفکش          غٌیوت          شخصیت    
 

 نوره ( 1.) کلواتی که اهالی آنها تا توجه ته هعنایشاى درست نوشته شذه را هشخض کنیذ (9

 صیف: تاتستاى                  تش خَاست: تلٌذ شذ                 قضا: طعام                 حیات: صًذگی     
 

 نوره ( 1کلوات زیر را تنویسیذ.)  هفرد (11

 ........................ هظلَهاى..............        ............ هذاسس............       .............ظشٍف ........       .................... آداب

 نوتت اول هالتسوه تعالی                                                               اهتحاى ا                                                                                     ...........................نام   

                                                                                        پایه ششن                                    اداره آهوزش و پرورش شهرستاى پاکذشت                                                              ....................نام خانوادگی   

                                                   :      /     /    تاریخ                                        آهوزشگاه هحوذ علی جواى                                                                                .........................نام آهوزگار:   



 

 

 

 

 گوزاّی ًاداًی ٍ ، دل اًذر افشایذ تاریکی ، اًذیطیذى ًا ٍ ایي اس غفلت ٍ ، دل اًذر افشایذ رٍضٌایی ، هخلَق ٍ خالك کار اًذر کزدى اًذیطِ

 .است

 کالس اًتْای ّن هعلّن.تَدًذ کزدُ تیاى را خَد ّای تحث ٍ گَّا ٍ گفت ًتیجِ ، گزٍُ چْار تمزیثا تَد، "عول" گزٍُ ًَتت دیگز اکٌَى

 .تَد رفتِ فزٍ فکز تِ ٍ تَد ًطستِ

 ّز در ٍ ایزاى اس تخص ّز در ضوا ضٌاخت سٌذ ٍ ضٌاسٌاهِ.ام خاًِ ایي اعضای ّوِ اتّحاد ٍ پیَستگی عاهل هي ٍ ضواست ی خاًِ ، ٍطي

 .ّستن فارسی ستاى یعٌی ایزاًیاى هلّی ستاى ، هي ، جْاى ی گَضِ

 .آیذ هی رستن ًشد ًیزًگ ٍ فزیة لصذ تا ًخست ، جادٍگز.ضَد هی رٍ رٍتِ جادٍگزی تا رستن ، چْارم خاى در

 .تَد ًْایت تی ، آى فَایذ ٍ خاهَضی ثَاب کِ است ایي اس ضوار؛ تی آى ّای سیاى ٍ است تسیار ، ستاى آفات کِ تذاى

 .تاضذ هزدُ دُ سٍر چَى تٌِ دُ تذتیز ٍ.تاضذ فْن کٌذ یکی ٍ دیذ تَاًذ تز سٍد ّا کار در ٍ تاضذ تز تیش خاطز را یکی ًیش ٍ

 . است کزدُ پارُ غٌچِ س تیطتز ، پیزّي دٍ یکی گل.است گل اٍ تاضذ ّزچِ

تَد.سفز تزای تچِ ّایی تِ سيّ  اٍ ّیجاى اًگیش است؛اها ایي سفز،فزق هی ایي ًخستیي سفز طَالًی اٍ تَد.تا تِ حال ایي ّوِ راُ ًیاهذُ 

 <<تِ سیارت خاًِ ی خذا هی رٍین؛ٍ ضایذ دیگز تِ خاًِ تز ًگزدین >>کزد.پذرش گفتِ تَد:

تَد ٍ ًاهی تلٌذ در در هیاى داًطوٌذاى هعاصز ایزاى،تایذ علّاهِ دّخذا را تشرگ هزد فزٌّگ ایزاى داًست.اٍ سزضار اس عطك تِ فزٌّگ ٍطي 

 هیاى داًطوٌذاى ایزاًی داضت ٍ آثار تا ارسضی اس خَد تِ یادگار گذاضتِ است.
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