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را   محله ی ما متاسفانه موریانه ها بعضی ازحروف کلمات درس دانش آموزان عزیزم 

 حروف را داخل نقطه چین ها بنویسید.  ،خورده اند. باهوش های من

تابسـ.......ان بود. ا......مید با خانواده ا..... تازه به این مـ......له آمده بود. او در .....الس سوم ......بت  

..دید، ......ادت نکرده بود. امـ.......ید از اینـ.......ـه هیچ د....ستی  .ی ...نام کرده بود و ....نوز به محله  

 ، نارا......ت بود و در ......وشه ای نشسته بود و فکر می .....رد.  در آنجا ندا......ت

نا..... ا.....راف نگا..... می کرد. بوی  با د......ت به  ....ارج شد. او  .....مراه پدرش از خانه    امید 

چند نفری در ......ف نانو.....یی ا....ستاده بـ......ودند. امید و ....درش، کمی    تاز..... م...... آمد.

و  ....لوتر   کوچک  د....ان  و  مـ.......ازه  ز....ادی  تـ......داد  بازار.....ـه  رسیدند.  با.....ار.....ـه  به 

بـ.....ضی از آنها لبا..... و کیـ........ و ......فش می .....روخـ........ند و بعضـ.....  بـ.......رگ داشت.  

 دیگر، کتاب و د......تر.  

بلند آن، عـ......متی داشت. در سوی د.....گر، بوستان  .....لدسـ......ـه های  گـ......بد فیروزه ای و 

. و  امید  بود.  بـ.....رگی  و  و وا...درش  .سرسبـ......  فـ.....ای سرسبز  بـ.....ستان  بو.....تان شدند.  رد 

 در انـ........های آن، زمین فوتبالی دید.... می شد و ....معیت زیادی در آنجا بودند.   زیبا.....ی داشت.

. امید خا.....رات محله  این حرف،  امید  .با شنید.....  آنـ.......ا  آورد.  .....اد  به  را  قبلی خود   ...

، خیال همه را.....ت بود که .....ل تیم بود و وقتی در....ن دروازه می ایسـ.......اد...ان  در.....ازه .

 نمی خـ......ردند. ا.....ساس کرد دلـ...... برای دوستانـ........ تنـ......... شده ا........ت. 

دی حاال  کرد.  بازی  خو.....  بسیار  و  ایستاد  در.....ازه  درون  امید  ر....ز،  های  گـ...آن  بچه   ،...

 محـ.....ـه، امید را مـ..... شنا......ند و با ا..... دوسـ....... هستند.  

 ...........................................................................................  بازخورد آموزگار:

 خوب                  قابل قبول                      نیاز به تالش بیشتر            خیلی خوب  

 

 به نام خدا 

 فارسی پایه سوم                     تاریخ: ................         1  امالی موریانه ای                             درس  

    ..............   آموزگار:                      : ...............................  دبستان نام و نام خانوادگی: ................                
 

   



 

را خورده  زنگ ورزشمتاسفانه موریانه ها بعضی ازحروف کلمات درس  دانش آموزان عزیزم 

 اند. شما باهوش های من حروف را داخل نقطه چین ها بنویسید. 

.....اران ......اییزی که از شب گـ......شته آغاز شده بود، .....مچنان نرم  آن روز ......وا بارانی بود.  

بارید.   برای  ....رمک می  ورزش  که  دانید  ها، می  »بـ.......ـه  ادامـ........ گفت:  در  سـ......س 

.......مه ی ما، هر روز بر.....امه ای برای .....رزش کردن    د است. بهتر استـ......یسالمتی، م

یم به  اگر ور......ی را با نـ........م و تر......یب و .....یوسته انجام دهیم، می توان دا.......ته باشیم.  

خـ........بی در آن رشتـ.......، پیشر......ت کنیم. برای ورز...... کردن به .......ورت ......رفه ای،  

انـ.......خاب   را  ......القه ی خود  مورد  ورزشی  ر......ته ی  رشته،  اول  آن  در  ......پس  کنید، 

 آمو.....ش ببینید و تـ.......رین کند.  

یم. جلوی در، نـ.....شته ای نـ......رم را جلب  ...م به اسـ......خر رفتفردای آن رو..... با دوسـ..

در   را  هایمان  لبا.....  و  ها  کفـ.....  وارد شدیم.  بیاموزید.«  فر.....ندان خـ......د شنا  »به  کرد: 

مـ.......ل مخـ......وص گـ......اشتیم. د.....ش گرفتیم و .....ارد سالن ا.....لی شدیم. دوستم برای  

ـ......اه کردم؛ بـ......ضی از  شنا رفت؛ اما من مد....ی به ....نب و جوش بـ.......ـه ها در استخر ن

 آن ها بسیار ما.....رانه شنـ....... می کردند. 

پس از .....حبت های مر.....ی    ده بود، رفتم.ـ......تا به .....رف مربی شنا که کنار اسـ......خر ایس

در .....ول مد........ تمرین، بارها ....یر آب مـ..... ، نا..... نویـ.....ی کردم.  در دوره ی آموزشی شنا،  

رفتم، دسـ...... و پایم خـ.....ته می شد؛ اما بـ.....د از آن سـ......تی ها، نتیجه ی خـ.....بی گرفتم  

فردا مسابـ......ات شنای دانش ....موزی برگـ.....ار می شود  و ......اال شناگر ما.....ری هسـ......م.  

 و من برا..... بدست آ.....ردن بهـ.......رین ر.....به، .....الش خـ.....اهم کرد.  

   ...........................................................................................بازخوردآموزگار:

 خوب                  قابل قبول                      نیاز به تالش بیشتر              خیلی خوب  

 به نام خدا 

 تاریخ: ................                    فارسی پایه سوم              2امالی موریانه ای                             درس  

     ............   آموزگار:                     : ............................    دبستان نام و نام خانوادگی: ................                
 



 

آسمان آبی و طبیعت  متاسفانه موریانه ها بعضی ازحروف کلمات درس  دانش آموزان عزیزم  

 حروف را داخل نقطه چین ها بنویسید.  ،باهوش های من   را خورده اند. پاک

هفـ.....ـه گـ....شته، دانـ...... آمو....ان کالس سوم، همرا..... آموز.....ار خود، برای .....ردش 

را به .....ند گرو.....، تـ......سیم   .....لم دانش آمـ.....زان.....لمی به دامنه ی کوهی رفتند. مـ.

ا.....راف   به  ....واست خوب  آنها  از  او  بـ......نند و می کرد.  .....رچه را می  و  نگاه کنند 

شنو.....د، یا.....داشـ......... کنـ.....د و با ......م فکر....... یک دی........ر، به .....ورت گر......هی،  

 ......ارشی بنویـ........ند. گـ. 

سالم  مـ.......یـ.......ی  در  تا  کنند  می  تمیز  را  خـ.......د  النه  ا.......راف  ......یوانات،  تمام 

 زند.......ی کنند. انسان هم .......ادت دارد محیـ....... زندگی خود را پاکیـ.......ه نگه دارد؛ 

اما بـ.....ضی از مردم، فقـ...... خانه ی خود را .....میز می کـ.......ند و هرچه آشـ.......ال و 

زبا......ـه دارند، در کو.....ـه و خـ......ابان و جـ.......ی آب می ریزند. این کار، باعـ........... 

ها ......الوه بر .......انه، باید    آلودگی شـ.......ر و بـ......ماری دیـ........ران می شود. ما انسان

 محـ......ـه و شهـ....... خود را هم ......اکیزه نگـ....... داریم.  

ما باید .......بیعت را دوست داشـ.......ـه باشیم. آن روز در .....بح دلپـ......یر بـ.......اری، راه 

رسید.....م. تماشای قـ.......ـه، چـ.....در بـ......د از دو ......اعت، به دامنـ...... ی کوه  افتادیم.  

پونه های   بوی  بود.  تمـ.......ز  و  پاکیزه  بسیار  .....وا  و  آبی  آسمان  بود!  لـ......ت بخش 

و.....شی و ......دای دلنشین چـ.....مه ای که در دامنـ...... ی .....وه، روان بود، ما را ......رق 

 هایی هم که به .......وه آمد..... بودند؛ شاد بودند.   شادی و نشا...... کرد. خانـ......اده

 ...........................................................................................  بازخورد آموزگار:

 ر خوب                  قابل قبول                      نیاز به تالش بیشت      خیلی خوب  

 به نام خدا 

 .....       ........ تاریخ: ...........             یه سوم              فارسی پا   3امالی موریانه ای                             درس  

    .................... آموزگار:                          : ...........................   دبستان نام و نام خانوادگی: ................                
 



 

را   بلدرچین و برزگر متاسفانه موریانه ها بعضی ازحروف کلمات درس  عزیزم دانش آموزان 

 حروف را داخل نقطه چین ها بنویسید.  ،باهوش های من  خورده اند.

همین که ....نگ خورد، دانـ..... آموزان با نـ....م به سمـ...... کالس ها .....رکت کردند. بچـ.....  

مناسبت   به  دیوار....  رو....نامه  یک  بودند؛  بهدا......ت  مربی  منـتـ.....ر  سـ.....م،  کالس  های 

 »هفـ.....ـه ....المـت« آماده کنند.  

.. مـ....له در کالس ...یچید و صدا.... خند.... ی بچه ....ا  .....دای سبزی فرو..در این لـ....ظه،  

.....القه   ....لمی  .....تاب های  نماینده ی گرو.... »تالش«، که به خـ.....اندن  بلند شد. زهرا، 

مو.....وع بهـ.....رین  من،  نـ....ر  »به  گفت:  .....وتی«    داشت،  »آلود.....ی  دیواری  روزنامـ...... 

 «است.

گفت: »ا....رچه ممکن است، شما به سرو.....دا ....ادت کرده با.....ید؛ اما .....لودگی    خانم مربی

......وش دادن  درس ....واندن و    دو د.....ت شما را برایی شوبا.....ث خستـ.....گی م   صو.....ی

فـ......ر کنید و    .....یبه سـ.......ن دیگران کم می .....ند. .....اال در مورد انوا...... آلود....ی صو

البـ......ـه خـ......دتان هم موا.....ب آ.....ودگی  بـ.....د از بـ......ث در گروه، آ..... ها را نام بـ.....رید.  

 .....وتی باشید.« 

. ......نگام،  این  ......یک  در  به  شرو.....  و  نشست  کالس  ی  پنـ......ره  ی  لبه  بر  .....نجشکی 

و .......فتند: »به...ـه! چه صدای .....شنگ   جـ......ک کرد. بچـ..... ها بسیار خوشـ.......ال شدند

 « !و .....وش نوا.....ی

 دنـ......ال کردند.  .....رواز را  اهشان ـ......ه ها با نـ...... شک پرید و بـ......گن

 

 ...........................................................................................  بازخورد آموزگار:

 ر نیاز به تالش بیشت        قابل قبول                 خوب                         خیلی خوب  

 

 ا د به نام خ

 .......     ...... تاریخ: .........            فارسی پایه سوم                    4درس      مالی موریانه ای                             ا 

    ................... آموزگار:                             دبستان: ..........................    نام و نام خانوادگی: ................                   
 



 

را   بلدرچین و برزگرکلمات درس   حروفازبعضی متاسفانه موریانه ها دانش آموزان عزیزم  

 . بنویسید  من حروف را داخل نقطه چین هاخورده اند. شما باهوش های 
 

بـ.. جو..........در...دو  با  کـ....ین  در  خود  ها...  زند....تـ.....ـه  کردند.  ......اری  می  به  ی  روزها 

 بر می ....شتند.....انه ی خود ...حرا می رفتند و شب ها به .....بال غـ......ا به ......د..

 نکند چه کنیم؟«  ...شتزار در.......رانی گفت:» اگر فردا این .....ی از جوجه ها با ن.......ک....

نه  ....اهد آمد و لـ... ... نخـ.... ر....... ردا کسی برای د.. ! ...... ها گفت:»نترس..مادر جوجـ...

..رسید! فردا هم کـ....ی نخواهد  ... . ..فت:»نـ.....پدر جوجه ها ..   راب نخواهد شد.«.. ی ما ....

 . خواهد ماند.«.. ..یانه ی ما، بر جـ... ... آمد و آ..

امدند. .نـ....  ..گر هم برای کمک به ا......بر.....یـشان  ..:»خـ...تند..ب سوم، جو....ـه ها گـ...........

.ار این و آن  ...... که دیگر نـ....اید به انتـ..... ر به پسرش می گفـ..برز......نیدیم که  ..امرو.... ..

 کنیم.«...رو .....ر را ....ودمان کشتز.....یز کنیم و فردا ... .... ها را .......م؛ باید دا......بمانـ..

. . فردا  ...نیسـ......فتند:»دیگر، جای ماندن  ....اه کردند و ....در و مادر جوجه ها به ....م نـ.......

 ..یم.«....یانه .... دیگـ....ی با.....ـه زودتر به فکر آ...... باید هر...النـه .... ما ....راب می شود

 .د و از آن ها، دلیلش را پرسیدند.....ب کرد......جوجه ها تعـ...

بود، برای ما خـ....ری نبود  .ران نشسته  ....د دیـ.......قان به امـ....د.....قتی که  ..مادر گفت:» تا .

دش کار را  ...ـ....میم گرفته است خ .......یم او تـ....شنیـ...  .. نبودیم؛ اما وقتی..را...و ما هم نـ...

 . .«......ا دیگر جای ماند.... ما نیسـ......ام دهد؛ فهمیدیم که اینـ....انـ....

 »موفق باشید«   .........................................................................  بازخورد آموزگار:

 نیاز به تالش بیشتر                    خیلی خوب               خوب                فابل قبول 

 به نام خدا 

         ...... .... .........    تاریخ:                         فارسی پایه سوم        5درس        موریانه ای                          امالی  

     ................ آموزگار:                        ............................       : دبستان                     ................ نام و نام خانوادگی:  
 



 

را خورده   فداکارانمتاسفانه موریانه ها بعضی ازحروف کلمات درس    دانش آموزان عزیزم 

 اند. شما باهوش های من حروف را داخل نقطه چین ها بنویسید. 

همیـ......ـه انـ......ان های ب.....رگ و ....داکاری هستند که برای نـ.....ات جا.... دیـ.....ران یا کـ....ک  

.. این افراد  ...... نام و یا.....ن سبـ.. ...ند؛ به همـ......خـ.....ر می اندا... به هم نو....ان، جان خود را به  

از این ....ونه ا...سان های بزرگ و ا....تـ....ار آفرین، در می ...اند.  فداکار، در ....هن مردم، ....اودا...ـه  

هست.   بسـ.....ار  و  ...ر ک....وری،  مردان  نیز  ایرا.....  بز....گ  ...شور  و  زنا....در  کودکان  حتـ......   ،

 نوجوانان فدا....ار، فراوانـ.....د.  

...تر دوا....ده ساله ای بود که در شـ.....ر هویـ...... ه زندگی می کرد. او دختری  سـ.....ام خیام، د

 درس ....و....ن و با....وش بود. 

نارنجـ. که  بود  فداکاری  نو...وان  فهـ.....ید....،  ....سین  زیر  مـ....مد  در  و  بست  به ک....ر   ....

های ...انک د....من، ...ان خود را ....دا کرد تا از ....یشر...ی آ...ان به سو... خا..... ایران  ...نجیر

 جلو...یری کند.  

امام ...مینی »قـ....س سـ......ه« فرمود....د: »ر...بر ما آن ...فل دوا...ده سا...ـه ای است که با  

 «نارنـ.....ک، خود را زیر ...انک دشمن اندا.....ت.

به خانـ...... بر در ...روب یک ر...ز سرد پایـ.....زی، و....تی ریـ.....علی خـ....اجـ.....ی از مزر....ـه  

 ـ....ار، بسته شده است.  مـ...... گشت، مـ.....وجه شد که بر ا....ر ریزش کو....، مـ....یر حرکت ق

اری کال...، آتش گرفت و د...دکـ..... آن ا.....تاد، دانش آمو....ان در میان شـ.......له  وقتی بـ.....

فدا.....ار، جان .....ود را به خـ......ر  های آتش و .....ود، ......رفتار شدند. این مـ.......لم شجا.... و 

 .ان را نـ.....ات داد. .اندا....ت و .....ده ای از دانـ.... آمو...

به ا....ن انسان ....ای بـ.....رگ و د....ست داشـ......نی، ا.....ترام می گـ.....اریم و می کوشیم  ما  

 سرمشـ...... بگیریم.  تا از آنها

آموزگار: باشید« .......................................................................بازخورد    »موفق 

 خوب                  قابل قبول                      نیاز به تالش بیشتر          خیلی خوب  

 به نام خدا 

 ...............          تاریخ:                      فارسی پایه سوم         6درس        امالی موریانه ای                          

   ............. آموزگار:                         : ............................   دبستان       نام و نام خانوادگی: ................            
 



 

را خورده   کار نیک متاسفانه موریانه ها بعضی ازحروف کلمات درس    دانش آموزان عزیزم

 اند. شما باهوش های من حروف را داخل نقطه چین ها بنویسید. 

..لی دوسـ...... داشت از حال ..در .....مان های دور، فرمانـ....وایی زند....ی می کرد که خـ...

یک روز تـ.....میم گرفت به شـ....رهای مـ....تلف  همه .... مردم، با....بر باشد. برای هـ.... ین،  

 ..یند.  ....دیک بـ....برود و ...ندگی مردم را از نـ..

لبا..... مـ.....مولی پوشید تا کسی او را نـ.....ناسد. آن وقت به راه ا...تاد و رفت و ر....ت تا به  

 .  .وه بود.ر...ستایی رسید. روستا سرسبز و ...ر از در....تان مـ...

همان ....ور که در....ت ها و سبزه ها را نگا... می کرد، از د....ر پیرمر....ی را دید که روی  

 . دید پیرمر..... در ...ال کا....تن گردو است.  ...مین، کار می کند. ...لوتر رفت

از او پرسید:   فرمانروا م....تی آنـ......ا ایستادو کار کردن پیرمرد را نـ....اه کرد. سپس، با تعـ.....ب،

»از این ....مه کار خـ.....ته نمی شوی؟ این کارها، کار جوانان است. ....ازه ......ند سال .....ول می 

 آن وقت هم که مـ....لوم نیست، تو زنده باشی! کشد تا درخت ....ردو، بزرگ شود و میو..... بدهد و  

 ار آید ......ی گردد و به ـ........که ق      ...واهد         ....مر می ....جوز، ده سال ..          

، شما در.....ت می گویید، چند سال .....ول  داد و گفت: »بله  ـ....ـهش تک....ـ...پیرمرد به بی

 می کشد که این درخـ....ان میوه بدهند و .....اید هم آنان زمان، من ....نده نباشم.«

 ما ....کاریم و د.....گران بـ.....ورند              دیـ.....ران کا.....تند و ما خـ.....ردیم      

 

 »موفق باشید«             .......................................................................  بازخورد آموزگار:

 

 نیاز به تالش بیش     قابل قبول                           خوب                            خیلی خوب  

 به نام خدا 

 ...............          تاریخ:                      فارسی پایه سوم         7درس        امالی موریانه ای                          

     .............   آموزگار:                  دبستان: ............................              نام و نام خانوادگی: ................            
 



 

را    پیراهن بهشتی متاسفانه موریانه ها بعضی ازحروف کلمات درس    دانش آموزان عزیزم

 خورده اند. شما باهوش های من حروف را داخل نقطه چین ها بنویسید. 
 

  ).....( فاطمه  با حـ.....رت  او  ا....دوا....  برای  پدر،  داشت.  تن  به  ......ی  ساده  پیرا......ن 

 حـ......رت علی ).....( یک پیرا.....ن نو، به خانـ...... آورد.

 . این  .. .. در  به  در  .....ـدای  چه .. ...نگام  فرمود:»  )س(  فاطمه  حضر.....  رسید.  ...وش 

ندارم  ..اسی  ..کسی با صدای .......ـعیفی گفت:» من زنی فقیرم، لـ..  در می زند؟« کـ......ی  

 که به .....ن کنم.« 

)س(   ....اطمه  حضرت  به  دل  بـ.....د  و  نو  پیراهن  به  نخست  نگاهش  آمد.  د.....د  به 

.ک را بدهد. پیرا......ن .. ......کر کرد کدام ... ......راهن ساده ای که ......وشیده بود، ا.....تاد.  

.رماید:»هرگـ....... .. نو برای ......روسی اش بود. یاد کالم .....داوند در قرآن افتاد که می ....

 د نخـ.....اهید شد مگر چیزی را که دوسـ.......... دارید به نیازمندان ببخشید.« سـعاد.....من

فر.... که جبر......یل،  نکـ.......ید  بزر.. طولی  به خانه ی حضرت محمد  ...ته ی  ..... خدا 

او پیراهن سبـ....... و زیبا......ی جلوی حضرت   )........( آمد. خانه، بوی بهشت گرفت. 

فت: » ای ر.....ول خدا! ......داوند به تو .......الم رساند و به من ........رمان  گـ......اشت و گ

و این لباس سبز ........ـهشتی را برای  داد که به حـ......رت فاطمه )........( سالم بر......انم  

بـ........اورم.  سبز    او  .......باس  به  )س(  فاطمـ......  حضرت  نـ......اه  افتاد،  وقتی  بهـ..........تی 

 اشـ.......... هایش جاری شد.

  »موفق باشید«................................................  .... ...................   بازخورد آموزگار:

 خوب                قابل قبول                نیاز به تالش بیشتر            خیلی خوب  

 به نام خدا 
 ...............    تاریخ:                    فارسی پایه سوم           8  درس     امالی موریانه ای                             

 ............. . آموزگار:                     : ..........................        دبستان       نام و نام خانوادگی: ................              

 



 

درس    دانش آموزان عزیزم کلمات  ازحروف  بعضی  ها  موریانه  نرگس متاسفانه  را    بوی 

 خورده اند. شما باهوش های من حروف را داخل نقطه چین ها بنویسید. 
 

. بارا...... بر با..... های .......فالی می بارد. پرند.......، آوازی دل نـ.......ین صدای باد می ......ید

 .مه های طبیـ......ت، ا.....رافم را پر کرده است. می خواند. بهترین سرود ها و نـ..... 

 چـ......در سخت است که همه ی ......داها را می شنوم؛ ا.....ا صدای تو را نمی ......نوم! 

پرهای   . زیباسـ..........  ها  در......ت  سبـز.......  انـ........هاست.  بی  و  آبـ.......  دریا 

 م نـ......از است. کوه بـ........ند و ا.......توار است. رنـ........ارنـ....... پرندگان، چش

 ......قدر سـ.......ت است که همه ......یز و همه کس را م..... بینم؛ اما تو را نمی بیـ.....م! 

. هرکجا که می روم، ....وی بهـ......رین عـ.....ر ها را بوی گل، ا......رافم را پر کرد..... است

سبزه، بوی نر......س، بوی یا.....، بـ......ی نان بر......ته، بوی سیـ.......  حس می کنم. بوی 

 های سرخ و سبـ.....، بوی .....اک باران خـ......رده، بوی ز.....فران و ریـ.......ان ....... .

رین  ، ای ........زیزتای بـ........ترین .......دا، ای زیباترین دیدنی، ای خـ........ش بو.....رین 

 .......ایب بیا!  

 .ایی، خدا کند که ......یایی  . تو .........فتاب و.....

 فرو...... دیده ...... مایی، .......دا کند که ب......ایی                                         

 »موفق باشید« ...... ...................................................................  بازخورد آموزگار:

 

 نیاز به تالش بیشتر  قابل قبول                     خوب                                خیلی خوب  

 به نام خدا 
 ...............  تاریخ:               فارسی پایه سوم       9  درس     امالی موریانه ای                             

 .............. آموزگار:                   .........         .....دبستان: ..........     نام و نام خانوادگی: ................            

 



 

را خورده    یار مهربانمتاسفانه موریانه ها بعضی ازحروف کلمات درس    دانش آموزان عزیزم 

 اند. شما باهوش های من حروف را داخل نقطه چین ها بنویسید. 
 

اکنون که چند مـ.....هی از دو.......ـتی ما گذشته است،شما را ....ـهتر شناخته ام. می دانم که 

اغـ.......ـب شما، مرا ....ـیلی دوست دارید، چون ازهمان روز اول، .....ـباس نو و زیبایی بر ...ـن 

با.... و باران نمانم یا بعضی از کود....ـان، به من من   کرده اید و خیلی مرا....ـب هستید تا در 

 آسیبـ..... نرسانند. 

از اینکه شما هر روز مرا توی کیفـ....ـان می گذارید و به مد....ـسه می برید، لذ.... می برم و از 

 شما تـ....ـکر می کنم.

لحـ.....ـه ای است که مرا در آغو..... می گیرید و به قلبـ.....ـان    راستـ..... بهترین وقت برای من، آن

نزدیک میکنید. در چنان لحظه هایی است که گر....ای وجود شما را حـ..... میکنم. ضربان .....ـلب 

شما، نغمه ی زیبا و قـ.......ـنگی دارد. من با شنیدن تـ.....ـش قلب کوچولو و مـ.......ـربان شما، 

 ...ـتان با خبر می شوم.از حا..

حتما تا....ـنون پی برده اید که من هم مانند شما هستـ.... و همیشه یک .....ـکل نیستم، من 

فقـ..... یک ....ـرف برای گفتن ندارم؛  گاهی برایـ.....ـان شـ.....ـر می خوانم، گاهی داستا..... می  

 ی پر.....ـم.گویم  و بعـ......ـی وقت ها هم چیز.....ـایی از شما م

 ......................................................................... »موفق باشید«  بازخورد آموزگار:

 خوب                  قابل قبول                      نیاز به تالش بیشتر              خیلی خوب 

 به نام خدا 
 ...............    تاریخ:                    فارسی پایه سوم         10  درس     امالی موریانه ای                             

 .............. آموزگار:                 ......................          : ..... دبستان                     نام و نام خانوادگی: ................      

 



 

  نویسنده ی بزرگ   متاسفانه موریانه ها بعضی ازحروف کلمات درس   دانش آموزان عزیزم

 را خورده اند. شما باهوش های من حروف را داخل نقطه چین ها بنویسید.

  

 همـ....... تر در جـ....ان دیده ای یا ......نیده ای؟« حا....م ....ایی را گفتند:» از خود بـ....رگ  

گفت:»بلی؛ یک روز ....هل شتر، ....ربانی کرده بودم امرای ....رب را؛ و خود به گو.....ه ی صحرا، به 

 حا.....تی بیرون رفتم. .....ارکنی را دیدم، پـ.........ته فراهم نهاده.« 

 وی؛ که خلـ......ی بر سما..... او گرد آمده اند؟« گفتم:» به مـ......مانی حاتم چرا .....ر

 گفت:»هرکه .....ان از عمـ..... خویش خورد ......نت حاتم طایی .....برد«

 من اورا به .....مت و جوان ....ردی از خود، بر...ر دیدم.

او دوران    ....ـکایتی که خواندید، از کـ.....اب» گـ......ستان« سعدی است. سعدی ا....ـل شیراز بود.

کـ.....دکی و نوجوانی را درشـ......ـراز گذراند؛ اما پس از آن به .....ـفر رفت تا ....ـیز های بیشتری 

یاد بگیرد، ا....ـتدا به بغداد رفت و در ....نجا، تحصـ......ـالت خود را ادا....ـه داد.بعد به جـ.... های 

همچـ.....ـین،برای ز.....ـارت خانه ی خدا، به مـ.....ـه    دیگر مانـ.....ـد سوریه، لـ.....ـنان و روم رفت. 

....ـنج سال سفر، به شیراز برگـ........ـت و از خا....ـراتش،  سفر کرد. سرانجـ....م پس از سی و 

 .حکا....ـت ها و ....ـعر ها نوشت

 ................ »موفق باشید« .........................................................  بازخورد آموزگار:

 خوب                  قابل قبول                      نیاز به تالش بیشتر            خیلی خوب  

 به نام خدا 
 ... ....... ............   تاریخ:                فارسی پایه سوم         11  درس       امالی موریانه ای                             

 ..................... آموزگار:                       : .............................. دبستان             نام و نام خانوادگی: ................           
 



 

را خورده   ایران عزیز  متاسفانه موریانه ها بعضی ازحروف کلمات درس  دانش آموزان عزیزم 

 اند. شما باهوش های من حروف را داخل نقطه چین ها بنویسید. 

 

                     آه ایران ....ـزیز!                                                        هست نـ.....ـمت، بـ......ـیار                        

 ...ـرزمین زر....ـیز!                                                     توی دریای خـ.....ر 

 ی!                                                 یا که در آب خلیـ......،  تو چه زیـ....ـا هست

چه فر.....ـبا هستی!                                                   که بود نام دل ....نگیزش  

 ...ـارس 

 زیبای مقد.......، *                                                                نام           

از دو سو بر دریا                                                       که برا....نده تر از هر نامی  

 است                                          

ـ.....  راه خود بـ....ز کنی                                                    تا جـ....ـان باقی و دری

 و خلیجی باقیست                       

 سـ..... به دریا زده ای                                                                          * 

 .....ـا به دریا کردی                                                   

                       توی دریاهایت                               

 ......................................................................... »موفق باشید«  بازخورد آموزگار:

 

 خوب                  قابل قبول                      نیاز به تالش بیشتر       خیلی خوب  

 

 به نام خدا 
 ...............    تاریخ:                فارسی پایه سوم         12  درس       امالی موریانه ای                             

 .............. آموزگار:                      ....................... ..........   : دبستان             نام و نام خانوادگی: ................           
 



 

را خورده    ایران آبادمتاسفانه موریانه ها بعضی ازحروف کلمات درس    دانش آموزان عزیزم 

 اند. شما باهوش های من حروف را داخل نقطه چین ها بنویسید. 
 

........ـهن« بود. ر........ـم کالس ما این .......ـود که هر یک از .....ـروه های  ـروز، مو.....ـوع درس ما»مآن  

.....ـند دقیقه ای درباره ی مو ابتدا  و می  .....وع درس با هم مـ......ـورت و گفت و  ـ.....دانش آموزان، 

، این بار هم به شـ....ـل ایندگی از ....ـرف گروه، سـ.....ـن می گفتـ........د یک نفر به ن ـ.......ب  کردند.

 ن« پرداختیم. .....ـ..ی به هم فـ.....ـری و بحـ........ درباره ی»می.......گرو

ر ما، همه ـ......پس از گفت و گوی گروهی، نخـ.......ـت نماینده گروه»جـ......ـرافیا« گفت: »به ن

د. ما مرز و....ـن هستنی ...ـسانی که در منا....ـق مرزی میهن زندگی می کنند؛ نـ......ـهبان اصلی  

 ان هایی پر ....ـالش هستند، خیلی دوسـ....... داریم.« ـ.........ینان را که انـ........ن

است و گفت:»ما فـ......ـر می کنیم که همه مر.....م، باید گذشته .....از میان گروه»...ـاریخ«، یکی بر

 اریخ میهن خود را خوب بـ......ـناسد؛ از تاریخ، درس های زیادی می توان آمو....ـت.«.....و  

ق مخـ......ـلف کشور، به زبان ما....ری و مـ.....ـلی  .....نماینده گروه»زبان« گفت: »برخی از ما در منا

ینه ای با ار.....ش هستند ولی زبان ....ـارسی، ـ......ی، گن.......لرف می زنیم؛ زبان های م.......خود  

 ان است و برای حـ.....ـظ میهن، بسیار با اهـ.....ـیت است.« ـ.......زبان مـ.....ـی ما ایران

 ......................................................................... »موفق باشید«  بازخورد آموزگار:

 قابل قبول                      نیاز به تالش بیشتر       خوب                           خیلی خوب  

 به نام خدا 

   ...............    تاریخ:                        فارسی پایه سوم       14  درس                      امالی موریانه ای                  

 ............... آموزگار:                               ...................... : ..... دبستان                   نام و نام خانوادگی: ................           



 

را خورده اند.   دریامتاسفانه موریانه ها بعضی ازحروف کلمات درس    دانش آموزان عزیزم

 شما باهوش های من حروف را داخل نقطه چین ها بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ......................................................................... »موفق باشید«  بازخورد آموزگار:

 

 شتر خوب                  قابل قبول                      نیاز به تالش بی      خیلی خوب  

 به نام خدا 
 ...............    تاریخ:                       فارسی پایه سوم       15  درس       امالی موریانه ای                             

 .................. آموزگار:                      دبستان: ....................................            نام و نام خانوادگی: ................           

 

هر کجا چـ......ـم می رود، آب 

 اسـ....... 

 از ا.....ـق تا افق، همه دریا......ـت 

 آب ، آ.....ـینه ایست پـ....ـناور 

 ....ـورت آسمـ...... ن، در آن پیداست

 

 

 می کـ.....ـد آب، دامنـ........ را نرم 

 بر تن پاک ماسه های کبـ.... د

 می برد لـ..... ت از نواز...... آب

 خواب آ.....ـود....ـاحل بی خیال  

 

 خنده ی ....ـرم و روشـ..... خورشید 

 برتن سـ.....د آب می ریزد

 مـ.... ج از پشـ........ موج می آید 

 موج در پیـ......  موج می خیـ.... د 

 

 شوم ...ـاد و میزنم غوطه می 

 مثل ما.....ـی، میان آب زال..... 

 آسمان دل گـ......ـا و دریا را.....

 زندگـ...... مهربان و من خو.....ـحال 



را    اگر جنگل نباشد  متاسفانه موریانه ها بعضی ازحروف کلمات درس   دانش آموزان عزیزم

 خورده اند. شما باهوش های من حروف را داخل نقطه چین ها بنویسید. 

 

جنگل پهناو.... و زیباست. ....ـدای آرام نسـ....ـم در همه جای جنگل، ......ـنیده می شود.  

 ....ـانوران، سکوت جنگل را می شکنـ.... . گاه نیز ....ـرش و زوزه ی 

اگر روزی با ....ـواپیما از باالی جنگلی بگذری، فر......ـی سبز، زیبا و گسترد..... می بینی که  

گاه .....ـد ها کیلومتر از ز....ـین را پوشانده است. در این جنگل ها ....ـه می گذرد؟ نمی  

خه درختی، در کمیـ...... نشسته باشد. شاید میمـ......ن های  دانیم. .....ـاید پلـ.....ـگی بر .....ـا

 بازی گوش، بر شاخه ها مشـ.....ـول بازی باشند. 

شاید ....ـیل ها و کرگدن ها مشغول آب تنی در ر....دخانه ای باشند که از جنـ.....ـل می  

 ...ـتراحت باشند. گذرد. شاید هم در .....ـاشیه جنگل، خانواده هایی سرگرم تفر.....ـح و ا... 

اگـ..... جنگل نبود، چه می شد؟ شاید بگویید مـ.....ـلوم است؛ دیگر مـ.....ـز و صند.....ـی،  

تخت خواب و کـ.....ـد، در و پنجره، کا....ـذ، خانه های جنگلی، قایـ..... و کشتی . هزاران  

جنگل است، اگر جنگل نباشد،  و.....ـیله ......ـوبی دیگر نبود؛ این ها، بخشـ...... از فایده های  

 اکسیـ...... ن مورد نیا.... انسان فرا....ـم نمی شود و مواد سـ......ـی هوا از بین نمی رود.

 ......................................................................... »موفق باشید«  بازخورد آموزگار:

 نیاز به تالش بیشتر        خوب                  قابل قبول                            خیلی خوب  

 به نام خدا 
 ...............    تاریخ:                       فارسی پایه سوم         16  درس     امالی موریانه ای                              
 .............. آموزگار:                .............................             : دبستان        نام و نام خانوادگی: ................               

 



 

را    چشم های آسمان   متاسفانه موریانه ها بعضی ازحروف کلمات درس  دانش آموزان عزیزم

 خورده اند. شما باهوش های من حروف را داخل نقطه چین ها بنویسید. 

اب من و برا...رم را روی پشت با..... پهن  .....ـشب های تا....ـستان، وقتی ....ـادرم رخت خ

موال آسمان صا.....  است  ـ.......م. مت می بر.....ـمی کند؛ از ....ـماشای آسمان پرسـ.....ـاره،  ل

ته اند. همیشه از خود می .....ـرسم، این  ......و ستاره ها با درخـ......ـش زیبایی، آن را آرا

 و بزرگ که از آن باال به ما چشـ.....ـک می زنند، چه هستند؟   ک ......نقطه های .....ـورانی کو

به هم، شکل های جا.....ـبی  گاهی به ستاره ها خیر.... می شوم و با و.....ـل کردن آن ها  

مـ......ـل همیشه،  می سازم.  ناگـ......ـان  ..... آن شب هم  رق تماشای آسمان بودم که 

 ند و برد.ـ.......ا ستاره ای کوچک  و نورانی د....ـتم را گرفت و روی خود ن

 چه پرواز هیـ......ـان انگیز و جالبی!  آسمان چقدر بزرگ و بی نـ......ـایت بود!

 .... خورشید را گرفتم. پرسیـ.....م آیا او خوابیده است؟ از ستاره، سرا.

ابد و همیشه مشـ......ـول نورافشانی است،  ـ.... ستاره گفت: »خور.....ـید هرگز نمی خ

ش، وقتی ..... ر خود می .....ـرخد. در این چر.....در هر شـ......ـانه روز، زمین یک بار د

رشید را می بینی و می  ـ....خز می شود و تو  .... روی خورشید قرار می گیرد، رـ......  روب

ین، سـ..... لی یک ...... ای است که ز.... توانی با او ا.....ـوال پرسی کنی. خورشید ستار

چهار فـ.....ـل زیبا، که هدیه خداوند مهربان است، نتـ.....ـجه    رخد. ....... بار، دور آن  می  

 یم و با .....ـکوه است.ـ.......این چرخش ع

 ..................................................... »موفق باشید« .................... بازخورد آموزگار:

 خوب                  قابل قبول                       نیاز به تالش بیشتر           خیلی خوب  

 

 به نام خدا 
 ...............    تاریخ:                       فارسی پایه سوم         17  درس          امالی موریانه ای                       

 ................ آموزگار:                            ....  ................. دبستان: .........           نام و نام خانوادگی: ................         
 


