
                                (7تا 1)درس دوم     کامل کردنی امالی              

 94دیماه نام ونام خانوادگی :......................................

 درس اول : .............................کالس ما

می کرد .آموزگار از  ......واحوال ..........   ایستاد.....بود.او با دا نش آمو........  سالم  آموز.........در کال

     ......... تا یک ق......عه   کا..........رنگی از دا.....ل پاکت بردارد ودر گر.......خود قرار بگیردمی  هریک 

    دانش آموزان ....................................خودرا روی برگه هایی نوشتند.

 ............نشستند.همه بچه ها به صورت 

 بچه ها اسم چند تا کتاب بنویسید.

 درس دوم : مسجد ...................

.........مسجد تازه .........................شده .کار ...................بودندبسیار ........ ما ...................مردم

 .............شده بود مردم می خواستند نماز را به ..................بخوانند .مسجد .بود 

 مسجد پر از آب بود . ...........

 گذاشته می شود ؟کالس های چه در مسجد 

 

 ................ خرس:   سوم درس

 دلیل همین به. هستند ........... موجودات "..............." که بود شنیده بارها کوچولو خرس

 .بجنگد ها آن با گرفت.........

 کمی. افتاد راه به ناراحت.  بود....  .......... چیزی هم فیل بچه های حرف از که کوچولو خرس

  بود عسل.............. یک درخت باالی. کند............. تا نشست درختی زیر.........و خسته ، بعد

 خورد.............. دست همان با را ها عسل. رفت........ درخت واز شد حال خوش کوچولو خرس

 . جنگم می ها میکروب وبا آیم می فردا.............  خیلی حاال": گفت خودش وبا

 ؟ کنند می زندگی کجا ها میکروب دانست نمی کوچولو خرس آیا

 ها خرگوش: ............................... چهارم درس

 ، ها بچه": پرسید سالم از پس. شد.............. هویچ سبد با معلم. بودند معلم............ ها خرگوش بچه

 که این برای": وگفت کرد بلند را دستش پشمالو"؟ است داده گوش ما به خدا چرا کنید می............

 "..................... راصدا ها

 . است................  خیلی ما درزندگی...................... های گوش داشتن پس":داد ادامه آموزگار

 . دادند........................ دوستانشان حرف به............................... ها خرگوش بچه

  رفتند بیرون کالس از............................ با ، دست در هویچ ها خرگوش ،بچه بعد..................... چند



 ....................... چوپان:  پنجم درس

 کرد .................. به شروع ............. باران.  چرابرد به را ...................... ، چوپان که روز یک

 ی همه سیل. رفت درختی................. خود نجات برای چوپان. افتاد راه به ................. وسیل.

 . بود.............................  آدم چوپان . برد خود با را ..................

 ......................................... گردد جمع قطره قطره

 ؟ برد را ها آن  همه سیل وقتی گفت چه گوسفندان صاحب به وپانچ

 .................و: ................. ششم درس

 ها آن .............. ودیگری بود...............   ها آن از یکی اسم. کردند می زندگی ................ در کوچک ی دوپرنده

 . بود جنگل دانای ی پرنده...............  . بودند هم ................

 ............................................. دل زدانش.......................................                   هر بود توانا

 : ............................. هفتم درس

 ..... ! .... های گل وچه سرسبزی های باغ چه

 ...................؟ است کاشته کسی چه را ها وگل ها درخت این

 ....................! وآمد رفت چه.......... !  های خیابان چه

  ماست دوست که ماموری همان............................  ؟ است ایجادکرده کسی ،راچه.............و نظم این 

  ماست دوست که .................. کشاورز همان کشاورز؛

 جدول 

                                                   از آتش بلند می شود . -1

 خمیری که در تنور پخته می شود  -2

                                                      کسی که هنر ندارد  -3

 چیزی که مزه دارد -4

 زنبور در آن زندگی می کند . -5

 دوست دندان است  -6

 مخالف مریض -7

 کنار دریا  -8

 میز ی که دور است  -9

 سی که غذا می پزد .ک -11

 کسی که شعر می گوید . -11

 معنی سریع  -12

  .ام نوشته نادرست ی کلمه  تا.............. و درست ی کلمه تا........... من ، امال دراین     

 خانم دهقانی از بنت الهدی صدر میبد
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