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سخنی با فارسی آموزان
   

 
بگيريد. مجموعه كتاب های  ياد  فارسی  آموزان عزيز، می خواهيد  فارسی  ما خوشحاليم كه شما     
فارسی آموز كه براساس يافته ها و جتربه های علمی و آموزشی صاحب نظران توليد شده است؛ برای 
شما فرصت های مناسبی را ايجاد می كند تا با مترين بيشتر، فارسی را به خوبی بياموزيد. هر يک از 
كتاب های اين مجموعه، در برگيرنده ی نكته ها، واژگان، مكامله، تلفظ، خوانش و فعاليت های متنوع 

خواندنی و نوشتنی است. 
آموز1؛ سطح  فارسی  مقدماتی:  است: سطح  تدوين شده  در چهار سطح  آموز  فارسی  كتاب های       
ابتدايی: فارسی آموز2 ؛ سطح ميانی: فارسی آموز 3 ؛ سطح پيشرفته : فارسی آموز 4. در هر سطح 
برای تقويت مهارت خواندن و نوشنت دو كتاب اصلی و در مجموع هشت كتاب وجود دارد. محتوای 
است: شده  سازماندهی  جلد  دو  در  زبانی،  مهارت های  به  توّجه  با  آموز  فارسی  درسی  برنامه ی  

الف( كتاب فارسی آموز خواندن ب( كتاب فارسی آموز نوشنت. 
   هر كتاب متناسب با يک دوره و سه پايه حتصيلی است. فارسی آموزان می توانند هر بخش را در يک 
پايه و هر كتاب را در يک دوره بگذرانند. كتاب های خواندن و نوشنت هر سطح شامل سه بخش، هفت 

درس و مجموعًا بيست و يک درس است. 
   رويكرد حاكم بر برنامه درسی فارسی  آموزی، رويكرد انتقال فرهنگی است. برای حتقق اين رويكرد 
در متامی محتوا تا حد امكان سعی شده، جلوه ها و آموزه های فرهنگ فارسی به كار گرفته شود تا از 
اين رهگذر خواننده با زبان و ادب فارسی آشنا شود. كتاب فارسی آموز )خواندن( برپايه ی  مهارت های 
درآموزش  است.  شده  سازمان دهی  استدالل(  و  تفّكر  خواندن،  گفنت،  سخن  دادن،  )گوش  گفتاری 
فارسی، كتاب خواندن بر رويكرد كلّی و كتاب نوشنت، بر رويكرد جزئی تأكيد دارد اّما با توجه به نگاه 

تركيبی، در مراحلی از آموزش به هر دو رويكرد نيز توّجه شده است.
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   در بخش اول، دوم و سوم فارسی آموز 2 )نوشنت(، هر درس از سه تا پنج صفحه و هر صفحه  از دو تا 
چهار مترين كامل كن، كلمه سازی، بنويس، مرتب كردن جمالت بهم ريخته، جمله نويسی، تصوير نويسی، 
وصل كردن، نشانه شناسی، واژه شناسی، كاربرد اجزای دستوری، كاربرد نشانه های نگارشی، جدول، 
واژه ساز،  پسوند  های  كاربرد  نويسی،  بند  زبانی،  واحد های  نويسی  درست  كلمات،  يادآوری  و  تداعی 

شناخت شناسی زبانی، تشخيص و كاربرد روابط معنايی و... تشكيل شده است. 
  برای تقويت و توانايی خوانانويسی و خّط خوش فارسی آموزان، در سازماندهی محتوای كتاب های 
چهارسطحی، سه نوع خط به كار گرفته شده است: الف( خّط نسخ كه سرمشق خواندن بوده و خّطی 
است كه منت درس های فارسی آموز به آن خط چاپ شده است. ب( خط حتريری كه سرمشق نوشنت 
بوده و خطی است كه منت بخش »زيبا بنويسيم«  كتاب نوشنت با آن نوشته شده است. مبنای بهره  گيری 
از خّط نوشتاری يا حتريری، مشق نظری، دست ورزی و مترين عملی است. پ( خّط نستعليق ساده 
با  آموزان  فارسی  آشنايی  هدف  با   4 و   3 خواندن  كتاب  شعرخوانی های  در  فقط  نستعليق،  شبه  يا 

جلوه های خوش نويسی فارسی و پرورش حّس زيبايی شناسی به كار گرفته شده است.
   در اين كتاب به مهارت های نوشتاری زبان و مهارت هايی نظير دّقت، شناخت، تشخيص و كاربرد 
توّجه شده است. كتاب فارسی آموز نوشنت جنبه ی آموزشی دارد و بايد هماهنگ با كتاب فارسی آموز 
خواندن آموخته شود. فارسی آموزان می توانند بنا بر تشخيص خود و با توّجه به توانايی يادگيرندگان، 

مترين های بيشتری را برای نوشنت انتخاب كنند.
   اميدوارمي از كتاب های فارسی آموز لذت برده و با اين كتاب ها بتوانيد به خوبی با زبان و ادبيات 

فارسی آشنا شويد. برای شما فارسی آموزان آرزوی سالمت، موفقيت و شادكامی دارمي.

  دفتر تأليف كتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
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حیوان 1

1- چهار كلمه از درس پيدا كن كه در آنها صدای »سـ ــ س« به كار رفته باشد.

     ،..................................             ،..................................           ،..................................               ،..................................

2- با حروف داده شده چهار كلمه ی مناسب بساز.

م ــ د ــ ا ــ ن 

     ،..................................             ،..................................           ،..................................               ،..................................

3- با توجه به كلمه های داده شده جدول را كامل كن.

درختان، موجودات، آسمان، پرنده، بچه ها، پدران

مفرد

جمع
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4-  هر يک از كلمه های زير را با نشانه ی مناسب جمع ببند.

اتهاانکلمه

خواهر

گل

تعطیل

5 - جای خالی را با كلمه ی مناسب پر كن.

كار + گر             كارگر                           ستم + گر             ......................................

زر + ................   زرگر                          ............... + ................   آهنگر           

  

6- معنی هر كلمه را بنويس. 

مثال:  آهنگر يعنی كسی كه با آهن كار می كند.

  آهنگر   يعنی  ...................................................................................................................................................................................

  ُرفتگر   يعنی  ..................................................................................................................................................................................

ان  -  ها  -  ات 
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7- چهار کلمه بنویس که در آنها »خوا« به کار رفته باشد.

خواهر، ......................................،    ......................................،    ......................................،    ......................................،   

8- کلمه های مخالف را به هم وصل کن.

9- با حروف به هم ریخته ی زیر کلمه بساز )زیرحروف اول هر کلمه خط کشیده شده است(

..................................... ت   آ  ه  س   ..................................... ا   ه  ز  ت 

.................................... ا   ی  ح  ن  و   ..................................... ر   م  ض  ی 
.

10- کلمه های زیر را کامل کن.

.......................... .....................................                     زمس......... ان  جا......... وران  
          .................................... .....................................                    كو......... ستان  ......... اهش  .خ

باحروف به هم ریخته کلمه بساز .

ر - ا - ز -  ی - ش : .....................................                                  ن-س -ج - ن - د : .....................................  

شب 

کوتاه

جوان

تازه

پیر

کهنه

روز

بلند

فکر کن      بنویس
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آشپزخانه 2

1- با هر دو کلمه از کلمه های زیر یک واژه ی جدید بساز.

                                        كتاب، خوش، زير، بو، خانه، انداز

   ،......................................              ،......................................              ،......................................                  

2- مخالف کلمه های زیر را بنویس.

 اول: ......................................             خوش حال: .....................................  
 سخت: ................................                          .باال: ..................................... 

  

3- کلمه های زیر را بخوان و از روی آن ها یک بار بنویس.

                            خورشيد ــ نوک ــ نخود ــ روشن ــ خوش رنگ ــ خورد
  ،......................................   ،.................................  ،.................................   ،......................... ،..........................   ،......................................

4- کلمه های هم معنی را به هم وصل کن.

خدا                                                 راضی

مقصود                                            آفریدگار

خشنود                                            سود

فایده                                               هدف
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5ــ هر یک از کلمه های مربوط به هم را در یک گروه قرار بده.  

                       مداد ــ گل ــ دفتر ــ بهار ــ خط  كش ــ تراش ــ باغچه ــ سبزه 

6ــ برای اسم های زیر، مانند منونه، دو کلمه ی مناسب بنویس.

مثال: مادِر مهربان                             مادِر من

كتاب.....................................                                     كتاب  .....................................
هوا..........................................                                      هوا ..........................................
كوزه .....................................                                     كوزه  .......................................
دريا .......................................                                      دريا  .......................................

7ــ در جای خالی کلمه ی مناسب  قرار بده.

امروز هواِی ........................ بسيار خوب و دلپذير بود. اين شهِر ............................پايتخِت .....................................است. 
خيابان های ..................................... دارد و مردِم ..................................... در آن زندگی می كنند.

گروه الف

گروه ب



15

8ـ با کلمه های زیر چه واژه هایی می توانی بسازی ؟ آنها را بنویس. 

9ــ هر کلمه را در جای مناسب خود بنویس.
       نانوا ــ خواهر ــ آموزگار ــ ورزش  كار ــ استخوان ــ دوچرخه ــ خاک ــ روشن ــ چوپان ــ خانواده

ُ  خوا   خا    و )واو(    او    و       و     

                             با شنيدن كلمه ی آسمان به ياد چه چيزهايی می افتی؟   آنها را بنويس.
                             آسمان، ......................................،    ......................................،    ......................................،   

فکر کن      بنویس

آموز 

بین 

چرخ 

آموزش
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مــدرســه3
1ــ چه واژه های جدیدی در این درس آمده است؟ چند تا را انتخاب کن و همراه با معنی بنویس.

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

     معنی                            معنی                                    معنی          معنی
                     ....................................   ....................................           ....................................    .................................... 

2ــ کلمه های زیر را بخوان و از روی آنها یک بار بنویس.

                               
 خواست، خواند، ناخوانده، خواهر، درخواست، خواستگار، بخوان

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

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

3ــ کلمه های پراکنده را مرتب کن و جمله بساز.

    پاييز، هوا، فصِل، در، سردتر، می شود.
....................................................................................................................................................................................................................................

    فضاِی، بوستان، داشت، سبزی، بسيار.
....................................................................................................................................................................................................................................
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4ــ جدول زیر را کامل کن.

                             3کلمه  

ز

ذ

ض

ظ

5 ــ به کلمه های زیر » ان « اضافه کن و بنویس.

ديده + ان    ديدگان                                     نويسنده  + …    ....................................                                       
خزنده + …   ....................................                           شنونده + …  ...........................................                                                   

ستاره + …   ....................................                            دونده + …   ............................................
  

6ــ کلمه ی مناسب را در جای خالی قرار بده. 

  سيب از هندوانه ................................... است.  )سبک ــ سبک تر(
  لباِس من از لباِس  تو................................... است. )متيزترين ــ متيزتر(

  قله ی اورست ................................... قله ی جهان است.  )بلندتر ــ بلندترين(
  قله ی دماوند از قله ی اورست ................................... است. )كوتاه ترين ــ كوتاه تر(
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7ــ با کلمه های زیر جمله  های زیبا و مناسب بساز.

پاينی: ......................................................................................................................................................................................................................

پاينی تر: ..................................................................................................................................................................................................................

پاينی ترين: ............................................................................................................................................................................................................

8 ــکلمه های زیر چه کلمه های دیگری را به یاد تو می آورند. 

9ــکامل کن .

  من در مدرسه با كسانی دوست می شوم كه .................................................................................................................... .                
  ورزش مورد عالقه ی من   .................................... است، زيرا ................................................................................................ .  

مدرسه

آشپزخانه
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فکر کن      بنویس

                            الف( شير  .......................................حيوان جنگل است. )قوی ترين ــ قوی تر(

                            ب( من از مرمي  ................................. هستم. )كوتاه ترين ــ كوتاه تر(

                                  ــ كلمه های به هم ريخته را مرتب كنيد و جمله بسازيد.

مدرسه - در - بچه ها - حياط - بودند - هم - دور - جمع - شده

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

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

  

10ــ کدام کلمه با بقیه فرق دارد.

                                               تاريک ــ آبی ــ سفيد ــ بنفش

                                              جنگ ــ زلزله ــ گردباد ــ سيل

                                            غم ــ شادی ــ خوش حالی ــ نشاط

                                            اديسون ــ حافظ ــ گوته ــ فردوسی
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بــــــازار 4

1ــ از روی واژه های زیر یک بار بنویس.

                                     اصاًل      حتمًا      كاماًل      قباًل      فورًا      مثاًل

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

2ــ جدول زیر را کامل کن.

جملهكلمهحرف

ح  ح

ج  ج
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3ــ  با پسوند »مند« چهار کلمه بساز و معنی آنها را بنویس.

                               مثل ِخرد + مند  خردمند يعنی كسی كه عقل دارد.

4ــ کلمه های به هم ریخته را مرتب کن.

  سرماِی ــ در ــ دانه ــ ندارند ــ  پرندگان ــ زمستان.

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

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

  از ــ خومب ــ  سپاسگز ارم ــ معلم ــ من .

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

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

معنیكلمهواژه

 .............. + مند

.............. + مند

.............. + مند
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5ــ مخالف هر کلمه را بنویس و با آن جمله بساز.
    

 سبک ترین: ........................................................................................................................................................................................................

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

سردتر: ...................................................................................................................................................................................................................

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

6ــ برای شکل زیر یک ضرب املثل بنویس.

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

  7ــ عبارت نامتام زیر را کامل کن.

   من ورزش را دوست دارم، چون  ...............................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................
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8ــ درباره ی تصویر زیر سه جمله بنویس.

1ــ ..............................................................................................................................................................................................................................

2ــ ..............................................................................................................................................................................................................................

3ــ ..............................................................................................................................................................................................................................
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9ــ برای شمارش هر یک از وسایل زیر از چه کلمه ای استفاده می شود؟

            1( هواپيما                                     2( فرش                                                3( كفش    

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

            4( تلفن                                        5( گل                                          6( گوسفند

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

  با کلمه های داده شده جمله  های مناسب و زیبا بنویس.

قدرمتند: .............................................................................................................................................................................................

بزرگ ترین:............................................................................................................................................................................................

معمواًل:.................................................................................................................................................................................................

کتاب:................................................................................................................................................................................................

فکر کن      بنویس
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5

1ــ گزینه ی درست و نادرست را با عالمت × معلوم کن.

نادرستدرستجمله

- مخالف سياه، سفيد است.
- مخالف بسيار، زياد است.

- مخالف كمتر، بيشترين است.
- مخالف با دقت، بی دقت است.

- مخالف پرحرف، بی حرف است.

 2- با توجه به صدای آخر، واژه ها را به اِ  یا هـ  وصل کن.

ه   اِ   

ميوهگريه

فروشگاهسياه

مدرسه راه

پوشه  روزه كوزه

آمده

نويسنده 

ماه
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3ــ با کلمه های زیر جمله ی مناسب بساز.

مسافر:

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

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

مسافرت:

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

سفر:

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

4ــ با کلمه ی مناسب جمله های زیر را کامل کن. )فعل(

   من داستان جالبی  ..............................................................................

   زمنی به دور خورشيد  ..............................................................................

  ما به معلم خود احترام  ..............................................................................

   در فصل بهار درختان پرشكوفه  ..............................................................................

   شما كدام لباس را انتخاب  .............................................................................؟

  سال حتصيلی چه وقت به پايان  ............................................................................. ؟

5 ــ منت زیر را بخوان و فعل مناسب را در جای خالی قرار بده.

مردی روی تخت نشسته بود و می گفت: »من قوی ترين انسان روی زمنی .................................. «  پشه ای از راه  

................................. گفت: »من از تو قوی ترم، اين قدر به خودت مغرور  .............................................  « مرد خنديد و 
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............................................... » تو كه با يک حركت كوچک من می ميری! چطور از من قوی تری؟!« پشه به سوی 

.................................................  بعد داخل گوشش رفت و  ...................................................  و چند نيش جانانه به او   او 
شروع به وزوز كرد. مرد همان طور كه از خارش بدنش و صدای عجيب در گوشش مثل ديوانه ها دور 

خودش .....................................فرياد می زد: »عجب اشتباهی  ...............................  حاال  ...........................كه چقدر ضعيف 

و ناتوان  .............................................«.
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6ــ شما به چند زبان می توانید خوشامد بگویید؟

فارسی: ......................................................................................................................  

تركی: ...........................................................................................................................  

انگليسی:....................................................................................................................  

فرانسوی:  ..................................................................................................................

عربی:  ..........................................................................................................................      

آملانی: ..................................................................................................................

7ــ در هر جمله فعل را نشان بده.

  من با عجله لباس پوشيدم.

  آنها بهترين ميوه های باغ را چيدند.

  روباه حيوان باهوش و زيركی است.

  من صدای زيبای بلبل را  شنيدم.

8 ــ مانند منونه کامل کن.

خانه  + ی  خانگی                                   گوينده +  ی   ................................ 
بنده  + ی    ....................................                       بچه +  ی    ....................................   
خسته  + ی   ..................................                      هفته  + ی   ....................................   

  

9ــ به جای )س( حروف دیگر بگذار و کلمه های معنادار را بنویس.

............................      ................................  ..........................    ......................... . ساز   راز  

سالم
سالم

مرحبا

Hallo

HelloSalut

Selam

Selam
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10ــ  آنچه در تصویر زیر می بینی، به صورت چند جمله بنویس.

 

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

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

..............................................................................................................................................................................................................................
فکر کن      بنویس

1ــ جمله های زیر را با فعل مناسب کامل کنید.

                                 اميد ديروز از مسافرت ....................................   
                                نرگس روی صندلی ..........................................   
                                 من كارهامي را اجنام ........................................ 

                                  مهمانان وارد خانه ..........................................   
                                               2ــ منت زیر را کامل کنید:

                                 دوست داشتم مثل ماهی توی دريا ........................................................................

......................................................................................................................................................................................................................
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گلیم 6
1ــ کلمه های مربوط را با خط به هم وصل کن و واژه ی جدید بساز.

1ــ  ...................................................          2ــ  ...................................................          3ــ  ................................................... 
4ــ ...................................................          5ــ  ...................................................          6ــ  ................................................... 

7ــ  ................................................... 

2ــ درباره ی هر شغل یک جمله بنویس.

  رفتگر ..................................................................................................................................................................

  ماهيگير .............................................................................................................................................................

  پليس ..................................................................................................................................................................

  خّياط ..................................................................................................................................................................

كار                                                                      
باغ                                                                       
هم                                                                      
نو                                                                      
مس                                                                   
خود                                                                  
شاه                                                                       

 روز  
نامه .
 كار 
بان 

نويس  
خانه  

 گر
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3ــ با کلمه های داده شده واژه های جدید بساز.

                            

  
4ــ جاهای خالی را پر کن.

باغ + بان: ............................................... 
يعنی كسی كه .................................................................................................................................................................................................

مرز+ بان: ................................................ 
 يعنی .....................................................................................................................................................................................................................

جنگل + بان: ......................................... 
يعنی ....................................................................................................................................................................................................................

دريا + بان: ............................................. 
 يعنی ....................................................................................................................................................................................................................       

گل نامه
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5 ــ منت زیر را بخوان و هرجا که الزم است از نشانه:  ؟ . : » «. استفاده کن.

بابا می گويد مگر تو هزارپا هستی كه هر روز يک جفت كفش پاره می كنی
به بابا می گومي اگر هزارپا بودم بايد برامي هزار تا كفش می خريدی

بابا می خندد دلم برای او می سوزد او حتی منی تواند يک جفت كفش برای من بخرد

6ــ مخالف هر کلمه را بنویس و به معنایش وصل کن.

مثال: آشنا   ناآشنا                               كسی كه مرتب نيست.
           شنوا  ...................................                                      كسی كه اميد ندارد.

           مرتب  ..................................                   كسی كه منی بيند.
           اميدوار  ...................................                    كسی كه او را منی شناسيم.

.................................                     كسی كه منی شنود.             بينا  
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فکر کن      بنویس

                       الف( عبارت زیر را بخوانید و هر جا که الزم است نشانه ی.: » « بگذارید.
                                 جنگلبان با صدای بلند گفت من از اين طبيعت زيبا مراقبت خواهم كرد

                         ب( جدول زیر را کامل کنید:

7ــ واژه های زیر را به شکل های ممکن و معنادار بخوان و با هر یک جمله بساز.

  شش .................................................................................................................................................................................................................
  شش ..................................................................................................................................................................................................................
  دم .......................................................................................................................................................................................................................
  دم ......................................................................................................................................................................................................................

ستانمندگربانكلمه

         پارک

          گل

          كار

         دانش
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7

1ــ جدول زیر را کامل کن.

2ــ مخالف کلمه های مشخص شده را بنویس.

    می خواهم به باالی قلّه بروم. ..............................
    من كمترين منره ی كالس را گرفتم. ..............................

   چه منظره ی زيبايی! ..............................
   من شب ها درس می خوامن. ..............................

    دوستامنان فردا می آيند. ..............................
   هوا روشن است. ..............................

 

انگرمندبانكلمه

 دژ

 خزنده

  ُرفت

هنر
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3ــ کلمه های مناسب را در جای خالی قرار بده. 

      

                   "در ــ كه ــ از ــ و ــ به ــ را"

خوش حال  بروند،  باالتر  كالس    .................. می خواستند  اينكه    .................. بچه ها  بود.   سال  آخر  روزهای 
.................. هم قول  ..................   دوستانشان دور شوند.  آنها  ..................  معلم  بودند.   ولی دوست نداشتند 
نامه  ..................  هر جا كه باشند، برای هم  و  ..................  فراموش نكنند  ..................  هيچ گاه يكديگر  دادند 

بنويسند.
 

4ــ این تصویر تو را به یاد چه کلمه هایی می اندازد؟

1ــ ...........................................................................................

2ــ ...........................................................................................

3ــ  ..........................................................................................

4ــ ............................................................................................

5 ــ   ........................................................................................

5 ــ برای هر کلمه یک کلمه ی مناسب بنویس و با آن جمله بساز.
مثال: خانه  ِی  ما )خانه ِی ما در جای خوش آب و هوايی قرار دارد.(

ــ روستا . ..............................  .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ــ مدرسه . ............................ 

ــ خانواده ............................   .......................................................................................................................................................
ــ گل ها  ............................   .......................................................................................................................................................
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8- جمله های زیر را کامل کن. 

   خدايا متام بيماران را شفا .............................. .
   ما بايد با حيوانات مهربان  ............................... .
  من برای مادرم يک كيف    ................................. .
   آنها به خانه ی ما .................................................... .

...................... به خانه رسيدمي.

 ...................  به خانه رسيديد.
 ...................  به خانه رسيدند.

          من به خانه رسيدم.  
 .................. به خانه رسيدی.
 ....................... به خانه رسيد.

من .
تو
او

ما                                                                 
شما
آنها

رفتيم
رفتيد
رفتی
رفت
رفتم

رفتند

6ــ جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کن.

7ــ کلمه های مناسب را به هم وصل کن.
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فکر کن      بنویس

                                       
 در منت زیر بعضی از کلمه ها جا افتاده اند.کلمه های مناسب خود را بنویس.

نگاه پنهان    
شخصی به يكی از دوستانش نامه ........ كسی پهلوی او ......... بود و از گوشه ی چشم 
نوشته هايش را ........ نويسنده متوجه ..... پنهان او ........ و از اين كار ناپسندش به 
خشم ....... و در نامه اش نوشت : » اگر پهلوی من، دزدی ....... بود و نوشته ی مرا ....

.....، همه اسرار خود را برايت ........!«

وقتی آن شخص اين.......را ديد، گفت: » من نامه ی تو را ..........« نويسنده ..........: 
» اگر........، پس از كجا .........كه ياد تو در نامه هست؟«

9- منت زیر را به دخلواه یک سطر ادامه بده.
امروز داشتم به مدرسه می آمدم كه دوست قدمیی ام را ديدم ............................................................ ..............................

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

10- عکسی از خودت را که خیلی 

دوست داری، در اینجا بچسبان و
دلیل دوست داشنت آن را بنویس.

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................................................................... 
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زیبا نویسی 1
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 فارسی آموز 
2/2
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کویر ایران
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1ــ با توجه به منت درس، با هر یک از حروف داده شده دو کلمه بنویس.

سـ س: 1(   ……………………………2(  ……………………………                               ز: 1( ……………………………2( ……………………………
صـ ص:1( ……………………………  2(  ……………………………                              ط: 1(  ……………………… 2( ……………………………

2ــ جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کن. 

                                 آموز                                                              ……………………………………………………………
                                 پرورد                                     گار                 ……………………………………………………………
                                 آفريد                                                            ……………………………………………………………

3ــ جمله های زیر را بخوان و در جای مناسب از نشانه های . و ؟ استفاده کن.

   چه چيزهايی دوستت را خوش حال می كند
   من داستان های زيادی خوانده ام

   باد شاخه های درختان را تكان داد
   آيا به خانه ی ما می آيی

4ــ عبارت زیر را با واژه  ) از ــ با ــ در ــ به ــ را ــ تا (  کامل کن.

.......... بعضی ..........خانه های  آمريكايی  طوطی ها.......... آموزش می دهند.............صدای آژير خطر.........تقليد 

كنند.......... اين ترتيب اگركسی بدون اجازه واردخانه شود، طوطی.......... فريادش خطر...........اعالم می كند.

دریا1
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فکر کن      بنویس

5ــ با کلمه های پراکنده ی زیر جمله ای معنادار بنویس.

             در، ستارگان، آسمان، آيا زيبا، می بينی، را؟

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

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

6ــ با کلمه های زیر جمله های پرسشی بساز.

دريا: .........................................................................................................................................................................................................................

ستاره: ....................................................................................................................................................................................................................

..

7ــ برای هر کلمه سه کلمه ی هم  پایان بنویس.
 آب: ...........................، ..........................، ...........................           تابستان: ............................، ..................، ..................          

8ــ با کلمه های  » قایق ، باد ، موج ، آبی و دریا «  یک بند بنویس.

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

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

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

 

 .

                                       به کدام یک از کلمه های زیر می توان » ترــ تری « افزود؟

                                                جنگل   ...................   زيبا  ..........................   چوب ...................... 
                                                مفيد .........................  لباس ........................        شنوا ......................  

.      
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2 سفره

1ــ واژه های مخالف را به هم وصل کن.

                                    درون                                            دشمنی
                                    خنده                                             بيرون                

                                  نزديک                                             دور
                                  دوستی                                           گريه

2ــ با کلمه های زیر جمله بساز.

ــ آشپز       ……………………………………………………….…..……………………                    
ــ مهمان        …………………………………………………….…………………………                    

ــ خوشمزه    ………………………………………………………..………………………                    

ــ آشنایان      …………………………………………………….…………………………                    

ــ گفت وگو    ………………………………………………………………………………                    

                       
                             

3ــ نشانه های . : » « ، ؟  را در جای مناسب بگذار.

لقمان را گفتند ادب از كه آموختی گفت از بی ادبان هرچه از ايشان در نظرم ناپسند آمد از آن پرهيز 
كردم                                                                                                                                  )گلستان سعدی(
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4ــ کلمه ی مناسب را از داخل کمانک انتخاب کن.

كشاورز )بهترين ــ بهتر( ميوه های باغش را چيد؛ آنها را به بازار برد و به )مناسب تر ــ مناسب ترين( 
قيمت فروخت. او از كارش راضی بود چون )بيش تر ــ بيش ترين( از بقيه زحمت كشيده بود.

 5ــ جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کن.

 الف(  دانشجو  ان     ………………………                       آشنا + ان   …………………… 

          زانو  ان      ………………………                                               ابرو + ان    ………….………………
  ب(  خزنده  ان  ………………………                                               خسته + ان    ………………...………

         راننده  ان  ………………...……                                                تشنه + ان        …………………………
  

6ــ با توجه به کلمه های داده شده تغییرات الزم را در جمله ایجاد کنید.

ما ………………………………………………………………………………من دانش آموز كوشا و شادابی هستم.

شما ………………………………………………………………………………تو ………………………………………………………………………………                                                                                   

آ ن ها …………………………………………………………………………                                                                     ما ………………………………………………………………………………                                                                     
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 7ــ درباره ی تصویر زیر منت زیبایی در یک بند بنویس. 

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

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

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

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

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

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

فکر کن      بنویس

 نشانه ی ، را در جای مناسب قرار بده.

- مادرم می گفت : » وقتی كه بچه بودی خيلی با مزه و دوست داشتنی بودی. هر وقت
سفره ی غذا را پهن می كردمي تو متام قاشق ها و چنگال ها را جمع می كردی«.
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   ورزش3      

1ــ جدول زیر را کامل کن

    
2ــ به کدام کلمه می توان )تر، ترین( افزود؟ با کلمه ی جدید جمله بساز.

قوی: ......................................................... ،    كتاب:.............................................................

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

.

3ـ با توجه به جمله ی داده شده جای خالی را پر کن.
من دستم را باال بردم .                                                                               …………………………………………           باال بردمي.

تو ……………………………………………………………………………….                           شما …………………………………………………   .

………………………………  دستش را ………………………… .             دستشان را …………………....……………  .

گارِستانگرمندبانكلمه

         جادو

          ُگل

          پارک

سال

آموز
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4ــ به تصاویر زیر نگاه کن و نام هر ورزش را زیر آن بنویس.

                                                                      
                                                                                                             

                                          

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

5ــ  دو اصطالح مربوط به رشته های ورزشی زیر را بنویس.     

                              
ُكشتی                                    فوتبال                                    دو و ميدانی

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

  .........................................                .........................................               .........................................             
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فکر کن      بنویس

6ــ منت زیر را در یک بند کامل کنید.

ورزشی كه دوست دارم  ....................................... است، زيرا ........................................................................................... ................

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

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

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

                                                با توجه به مثال، جمله های زیر را کامل کن.

                                                من می توامن شعر كتاب را بخوامن.
                                                تو ………………………………………………………………………………
                                                ما ………………………………………………………………………………
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   بـاغ 4

1ــ مخالف هر کلمه را بنویس
  

نادرستباادبپرحوصلهناتوانبی دقتكم كار

2ــ جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کن و با کلمه ی به دست آمده جمله بساز.

خود   +   كار      ………………………………               …….....................................................................………………………………………………………
خوش + ……………      ………………………………            …….....................................................................………………………………………………………
كتاب  + ……………      كتابدار                  …….....................................................................………………………………………………………

3ــ جمله های زیر را کامل کن:

   خورشيد از پشت كوه باال ……………………….……….

    پرندگان در آسمان پرواز ……………………………….

   من و رضا در پارک بازی ………………………..……… .
  ………………………………برای دوستم نامه نوشتم.

  ………………………………به خانه رفتيد.
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4ــ فعل مناسب داخل کمانک را انتخاب کن.

   كودكان آينده ی كشور خود را ) می سازند ــ می سازمي (.
    تو برای خريد به بازار ) رفتيد ــ رفتی (.

    علی و محمد هندوانه ) خوردند ــ خورديد (.
   پدر به مسافرت ) رفتم ــ رفت (.

5ــ هر ستاره را به جمله ی مربوط به خود وصل کن.
          او                                                  * ورزش می كنم.
          شما                                              * ورزش می كنی.
          ما                                                 * ورزش می كند.

          من                                               * ورزش می كنيم.
          آنها                                              * ورزش می كنيد.
          تو                                                 * ورزش می كنند.
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6ــ به تصاویر زیر نگاه کن:

الف( چه تفاوت هايی در دو تصوير می بينی؟...........................................................................................................

ب( چه شباهت هايی بنی آنها هست؟..........................................................................................................................
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فکر کن      بنویس

7ــ خودتان را در یک باغ پرگل و درختان سرسبز و شاداب نقاشی کنید و در چند جمله ی کوتاه با گل ها و 
درختان گفت وگو کنید.

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

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

 کلمه های زیر را کامل کن و با آنها جمله بساز.
كتاب + ........................... = ..................:...................................………………….............:...................................……………………………

خود  + ..............................  = ....................................................…………………..........................………………………..........................……
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  تهران 5

1ــ به هر کلمه »گاه« اضافه کن و معنی هر یک را بنویس.

………………………………… يعنی  ……………………………………………………………                           دانش  گاه    
                          كار  گاه         …………………………………يعنی  ……………………………………………………………
گاه      …………………………………يعنی ……………………………………………………………                            فرود 

2ــ کدام کلمه با بقیه فرق دارد؟

                                   سحرگاه         آرامگاه              آزمايشگاه                  فروشگاه

3ــ جدول زیر  را کامل کن.

ِستانگرگارگاهبان

شام

پاس

كوزه

تاک

روز
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4ــ واحد شمارش هر کدام را درزیر تصویر بنویس.

                       كتاب                          لباس                            لوبيا                               ُگل
 

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

5ــ هر کدام از جمله ها را به دو بخش تقسیم کن و در جدول بنویس.

قسمت دوم)گزاره(قسمت اول )نهاد(جمله

مادر از خواب بيدار شد.

من تكاليفم را اجنام دادم.

پزشِک ماهر بيماران را درمان كرد.

دانش آموزان كوشا با شوق فراوان به مدرسه رفتند.
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6ــ با توجه به قسمت دوم، قسمت اول را کامل کن.

قسمت دوم )گزاره(قسمت اول )نهاد(

از خانه خارج شدمي.…………………………………………………………

ديروز جورامب را شستم.   …………………………………………………………

از زمان های قدمي به فكر پرواز بودند.  …………………………………………………………

به شدت می باريد.…………………………………………………………

7ــ در جمله های زیر نهاد و فعل را در جدول قرار بده.

فعلقسمت اول )نهاد(جمله

دونده از خط پايان گذشت.

قصه های مادربزرگ بسيار شنيدنی هستند.

ستارگان در تاريكی شب می درخشند.

خداونِد مهربان خالق متام زيبايی ها است.

8ــجمله ی به هم ریخته ی زیر را مرتب کن، طوری که »   معلم   « نهاد جمله باشد.

                               به ــ  معلم  ــ  خودش  ــ  را ــ  خانه ی  ــ  برد  ــ  تينا.

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

.....................................................................................................................................................................................................................................
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فکر کن      بنویس

9ــ تصویر زیر بیانگر کدام ضرب املثل است؟

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

10ــ در تصویر زیر خلیج فارس را می بینی. درباره ی آن چه می دانی؟ دو بند بنویس. 

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

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

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

قسمت اول و دوم جمله های زير را مشخص كن.

قسمت دوم )گزاره(قسمت اول )نهاد(جمله

پروانه روی گل می نشيند.

هوا سرد است.

گل ها در بهار باز می شوند.
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   پـارچـه6

1ــ هر یک از کلمه ها را با "ستان" ترکیب کن و معنی آنها را بنویس.

گل + ستان ………………......…………                              بادام +  …………………...………
نخل + ستان  ……………………………                              تاک + ……………..………………  
نارجن + ستان ……………………....…                               نی +  ………………...……………  

گلستان  يعنی جايی كه گل در آجنا فراوان است.
 ………………………………    يعنی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………    يعنی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………    يعنی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………    يعنی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………    يعنی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

2ــ جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کن.

  هر شعر از چند  ………………………………… درست شده است و هر بيت  ………………………………… مصرع دارد.

3ــ شعر درس چند بیت و چند مصرع دارد؟  …………………….............................................................................……………
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4ــ مانند منونه کامل کن.

   ُجست + و + جو            جست وجو             ديد + و +  …………………    …………………………
    َرفت + و + ………………………      ………………………              جنب + و + ………………      جنب وجوش

    گفت + و + ………………………    ………………………                 َجست + و + ……………       …………………………

5 ــ کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟

                                    صبحگاه            دانشگاه           آرامگاه           خوابگاه

6ــ کدام کلمه را می توانیم با  » ات « جمع ببندمی؟

                                    درخت                 ديده              حيوان                ستاره
      

7ــ برای جمله های زیر، فعل مناسب بنویس.

  گل ها به آفتاب لبخند  …………………...............................……… . 
  من خاطرات كودكی ام را ………………….........................……… .
  سفالگر كوزه ی زيبايی را …………………............................……… .
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8ــ با استفاده از حروف زیر کلمه های مناسب بساز.

و ــ ظ ــ ا ــ ت ــ ب ــ م : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

س ــ ت ــ ا ــ ر ــ ح ــ ا : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……

9ــ با کلمه ی زیر یک جمله ی پرسشی بساز.

                                                                            تفريح

……………………………………………..…………...............................................................................………………………………………………………………………………………………

10ــ منت زیر را در یک بند ادامه بده.

در حياط خانه ايستاده بودم و به گل های باغچه نگاه می كردم كه چشمم به  ……………………….........………… افتاد
……………………………………….......................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

......................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

......................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

الف( شعراين درس چند بيت و چند مصراع دارد؟ ………………………………………………………………………………………

 ب( منت زير را كامل كن.
خورشيد كم كم از پشت كوه باال آمد. هوا  …………………………………………………………………………………………………………
……………………..............………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فکر کن      بنویس
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   آش7
1ــ جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کن.

زن + انه =      زنانه                يعنی …………………………………………………………………………………………… 
دوست + انه =  ………….......………… يعنی …………………………………………………………………………………………… 
عاقل + انه =  ……………...........…...  يعنی …………………………………………………………………………………………… 
مرد + انه =……………….................       يعنی …………………………………………………………………………………………… 

2ــ هر دو كلمه را در يک جمله به كارببر.

اتفاق ــ خيابان :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................……
بچه ها ــ تصميم : …………………………………………………………………………………………......……………………...…………………………………….................................

3ــ قسمت های جدا شده ی ضرب املثل ها را به هم وصل کن.  
  

                قطره قطره جمع گردد،                     جلوی لونش سبز می شه.

                موش به لونش منی رفت،                      موشم گوش داره.

                مار از پونه بدش میاد،                     وانگهی دریا شود.

                دیوار موش داره،                                  جارو به دمش می بست.
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4ــ جدول زیر را کامل کن

گرستانمندزاربانگاه

چمن

ميز

فرود

دانش

كوه

عالقه

5ــ جمله های زیر را با کلمه های مناسب کامل کن.

من می خواهم خاطرامت را در دفترم بنويسم.
…………………… می خواهی …………………………………  ………………………………… .

…………………………………………………………………………………………………… بنويسند.

………………………………… دفترمان ……………………………………………………………… .

6ــ هر یک از عبارات زیر را در یک سطر توضیح دهید.
   آش دهان سوز:

.………………………………............................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  آش نخورده و دهان سوخته:
.………………………………........................……………............…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7ــ جدول زیر را حل کنید.

1ــ به طرف دريا می رود.
2ــ آرامگاه فردوسی در اينجاست.

3ــ هوای زمستان
4ــ بسيار كوچک

5ــ از رنگ ها

8ــ یکی از خاطرات خوب و به یاد ماندنی خودت رابنویس.
………………………............................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………............................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………............................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 جمله های زیر را با کلمه های مناسب کامل کن.

    …………… می خواهم به مسافرت بروم .
   تو    ………………………………………………...................……………………….
   او    …………………………………………………………...................…………….
  ما    ……………………………………………………….....................……………….
  شما    ………………………………………………......……………...............…….
  آنها    ……………………………………………................………..............…….

1

2

3

4

5

فکر کن      بنویس
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زیبا نویسی 2
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 فارسی آموز 
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آرامگاه سعدی
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   چـهار فـصل1
1ــ به کلمه های زیر َنده اضافه کن و معنی آن را بنویس.

مثال: دو + َنده = دونده: يعنی كسی كه می دود.
         ران + َنده  =…………………………………    يعنی  ……………………………………………………………….
         شنو +  َنده =…………………………………    يعنی  ……………………………………………………………….

2ــ به کدام کلمه ها منی توانیم َنده اضافه کنیم؟

                                راز            نياز              ساز               پذير               نويس
  

3ــ درختان زیر را طوری نقاشی کن که هر درخت نشان دهنده ی یک فصل باشد.



69

4 ــ جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید.
 

  به كسی كه علم و دانش دارد، ……………………………………………………………… می گويند.

  به كفش مخصوص دختران، كفش ……………………………………………………  می گويند.

  به جايی كه محل ايستادن اتوبوس است،……………………….……………… می گويند.
  به كسی كه از دروازه مراقبت می كند،………………………….………………     می گويند.

  

5 ــ با توجه به منت درس جدول را کامل کن.

كلمهحرف

ت

ط

 
6 ــ در کلمه های زیر یک حرف جا افتاده است. آن را بنویس.

       ………طبی………ت                    ف ……… ل                            تو ……… يف                           ت ………  ّوع

7 ــ با کلمه های زیر جمله بساز.
مهربان:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
دلپذير:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8ــ از نشانه های ) ّ ــً  ــ ء ( در جای مناسب استفاده کن.

احتمااًل - تولد - مسئول - معلم - اصاًل - بچه ها - مطمئن - معمواًل -  توجه
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فکر کن      بنویس

9- جای خالی را با فعل مناسب کامل کن.

 من امروز به مدرسه ……………………………....................……………….

  من االن در خيابان …………..................…………….……………………….

  ما هفته ی آينده به مسافرت …………………….……………………….

  او ديروز در خانه ی دوستش ………………………..………………… .

10ــ منت زیر را در دو سطر کامل کن.

روز گذشته كودكی را در خيابان ديدم كه…………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………................…………………………………………………………………………………………………………………………………                                                     

الف( کدام جمله درست نیست.
  آنها سال گذشته به شيراز می روند.

  دوستامن فردا به خانه ی ما خواهند آمد.
  من غذا می خورم.

ب( قسمت های اول و دوم را به طور مناسب و درست به هم وصل کن
 و کلمه ی جدید را در جای خالی بنویس.

                             كودک                ــ نده ……………….…………
                                پارک                   ــ ستان …………..…………
                                ُرفت                    ــ گاه ……………….….………
                                شنو                          ــ انه ……………………………

                                عالقه                  ــ گار …………………..………
                                ساز                 ــ بان ………………..…………
                               صبح                ــ مند ……………..……………
                                بهار                  ــ گر ………………………..……
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   لباس2
1ــ هر کدام از کلمه های ستون »الف« را به ستون »ب« وصل کن و کلمه ی مناسب بساز. 

                    »الف«                            »ب«
…………………………………………                      پيش        كش 
…………………………………………                      دل        خواه 
…………………………………………                      لغت         خانه  
…………………………………………                      كار         نامه  
…………………………………………                      رود           آمد  

 

2ــ هر یک از کلمه های زیر در کدام گروه می تواند قرار بگیرد؟
بهار ــ دشت ــ روز ــ كتاب ـ جنگل ــ تابستان ــ مدرسه ــ هفته ــ زمستان ــ دانش آموز ــ بيابان ــ ماه

ب( سال :الف ( كوه :

د( معلم :ج ( پاييز :

3ــ در ابتدای هر جمله نهاد مناسب قرار بده.
…………………………………………   به خانه ی دوستش رفته است.

…………………………………………   برامي داستان زيبايی تعريف كردی.

…………………………………………   به منايشگاه رفتيد.

…………………………………………   تو را می شناسم.
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4ــ کلمه ی مناسب داخل کمانک را انتخاب کن.

  او ديروز يک تابلوی زيبا )كشيد ــ می كشد(
  من هنوز غذا )منی خورم ــ نخورده ام(

  باغبان داشت به گل ها آب )می دهد ــ می داد(
  پدر هفته ی آينده از سفر )بازگشت ــ بازخواهد گشت(

  معلم اآلن دارد درس )می دهد ــ می داد(

5 ــ با کلمه های زیر، جمله های خواسته شده را بسازید.

)جمله ی خبری(: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………................………………………………
)جمله ی پرسشی(:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………………………

6 ــ با کلمه های داده شده متنی در یک بند بنویس.

                                         )لباس ــ روستايی ــ آداب و رسوم ــ مردم(

………………………………………………................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7 ــ  تصویرهایی از لباس های محلی هر کشور که می توانی تهیه کن و در کتاب بچسبان.

                         نام كشور:  ………………                         نام كشور:   ………………                       نام كشور:  ………………

الف( با كلمه ی نامه چند واژه ی جديد بساز.
..........……………………………… نامه  ..........………………………………

ب( نشانه ی » زار« را روی كلمه ها بگذار وكلمه جديد بنويس.

 1( گندم ……………  2( منک ……………    3( سبزه ……………       4( الله ……………
ج( با شنيدن نام قطار به ياد چه چيزهايی می افتی؟

قطار،..........……………………….......………، ..........……………………………….....،  ..........……………………………….....       

فکر کن      بنویس
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         ُمعلّم3
1ــ کلمه های مخالف را در جمله های زیر پیدا کن و زیر آنها خط بکش.

  از صبح تا شب كار می كنم.
  پايان شب سيه، سپيد است.

  من در فصل زمستان به جزيره كيش می روم، چون در تابستان آجنا خيلی گرم است.
  وقتی از باالی برج ميالد به پاينی نگاه می كنم، چيزهای بزرگ را كوچک می بينم.

2ــ کلمه های مربوط به هم را یک رنگ کن و در جای خالی بنویس.

پروردگویجویپارکدلكوهآهنتوانشامنی

پذيرنوردمندگارگرآزارَ ندهگاهبان

3ــ جدول زیر را کامل کن

گزارهنهاد

خورشيد …........................................................…

دانش آموزان ....................................................

با قدرت جنگيدند. ................................................ 

بسيار زيباست. .......................................................
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4ــ در جمله های زیر نهاد و گزاره را مشخص کن.

گزارهنهادجمله

  هوا بسيار سرد است.
  دوستان به گفت وگوی مهمی مشغول اند.

  سعدی بوستان و گلستان را نوشت.

………………………………………               

………………………………………               

………………………………………               

………………………………………

………………………………………

………………………………………

5ــ منت درس را بخوان و کلمه های مهم آن را در جای خالی بنویس.
 ،…………………………………………… ،…………………………………………… ،…………………………………………… ،……………………………………………

،……………………………………………

6ــ سه کلمه بنویس که با واژه ی داستان هم قافیه باشد.
،…………………………………………… ،…………………………………………… ،……………………………………………

7ــ دوست داری بعد از اجنام تکالیفت چه کاری اجنام بدهی؟ در یک بند بنویس.
………………………………………………................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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8ــ هر یک از تصاویر زیر چه چیزهایی را نشان می دهد؟ هر یک را در دو جمله بنویس.

……………………………………................……………………                            ……………………………………………………………………………

.……………………………………................……………………                           . ……………………………………………………………………………

الف - مخالف کلمه ی زرنگ کدام است؟
باهوش    تنبل    زيرک     خسته

ب - قسمت دوم را كامل كن.

قسمت دومقسمت اول

پرندگان

مادر بزرگ

ج - ما بايد به دانشمندان و بزرگان احترام بگذارمي، زيرا .............................................…
…......….........................................…....................................................................................................................... 
…......….........................................….......................................................................................................................

.

فکر کن      بنویس
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4

1ــ با پسوند داده شده چه واژه هایی می توان ساخت؟
                              

                                                                                                                    مند

2ــ با کلمه ی »فرودگاه« جمله بسازید. 

               جمله ی خبری:      ……………………................……….…....……………………….

  فرودگاه:                       جمله ی پرسشی:      ……………………................………………………………….
                                        جمله ی امری:      ……………………................………….…....…………………….

3ــ با این واژه ها جمله های زیر را کامل کنید.     ) با ــ به ــ و ــ را(

همه ………………  اين كار موافق هستند.
روز بعد مردم دست ……………… كار شدند ………………  شروع به كاشنت نهال كردند.

وقتی مادر اين حرف ………………  شنيد بسيار خوش حال شد.

  فرودگاه
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4ــ قافیه را در هر بیت  نشان دهید.

 کـه در آفـرینـش ز یـک گـوهـرنـد        بنـی آدم اعضـای یــک پیـکــرنـد

دگــر عضــوهــا را نـمـانــد قـرار          چون عضوی به درد آورد روزگار

        

قافيه در بيت اول : …………………………………………………………………………   
قافيه در بيت دوم : …………………………………………………………………………   

5ــ در پایان هر جمله نشانه ی درست را بگذار.

 دنيا پر از زيبايی های فراوان است
 چرا منی خوابی     

 يک ليوان آب برامي بياور       
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6ــ جدول زیر را کامل کن

گزارهنهادجمله

دانشمندان تالش بسيار زيادی می كنند.
ستارگان در شب می درخشند.

................………………

..........……………………

……...........................................................………………

……............................................................………………

7ــ برای هر کلمه هم معنی، مخالف و هم خانواده بنویس.

هم خانوادهمخالفهم معنی

وصل

مفيد

8ــ ضرب املثل مربوط به تصویر زیر را بنویس.
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الف( با كلمه ی »كتاب« يک جمله ی امری بساز.

.........................................………………………………………………………………………………………………………………………………

ب( قافيه را در بيت زير نشان بده.
      نشد گنج پيدا ولی رجنشان             چنان چون پدر گفت شد گنجشان

فکر کن      بنویس

9ــ با کلمه های زیر متنی در یک بند بنویس.

                                                       مسافرت، فرودگاه، بليت، خوشامد، چمدان

………………………………................……………….........................................………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………................……………….........................................………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………................……………….........................................………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………................……………….........................................………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………................……………….........................................………………………………………………………………………………………………………………………………
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1ــ 8 کلمه ی مهم را  از درس پیدا کن و بنویس.

 ،…………………………………………… ،…………………………………………… ،…………………………………………… ،……………………………………………

.…………………………………………… ،…………………………………………… ،…………………………………………… ،……………………………………………

2ــ در پایان هر جمله نشانه ی مناسب بگذار.

مگر دفترت را گم كردی
مدرسه ی شما كجاست

كتابت را بردار
كتاب بهترين دوست ماست

3ــ با کلمه های زیر جمله ی تعجبی بساز و نشانه ی پایان جمله را بگذار.

ــ مدرسه:…………………………...................................................………………………………………………   

ــ نقاش:………………………………......................................................…………………………………………   

  مـشهـد5
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4ــ منت زیر را بخوان و ادامه ی آن را به دخلواه بنویس و نشانه های  .؟! » «  را در جای مناسب قرار بده.

يک روز صبح باِد شمال و خورشيد اسب سواری را ديدند كه شنل نو بر دوش انداخته بود باِد شمال 
گفت آن اسب سوار به شنل خود می نازد ولی اگر من بخواهم می توامن آن شنل را از دوشش بردارم 
خورشيد گفت خيال منی كنم بتوانی اما بيا مسابقه بدهيم اول تو شروع كن باد شمال شروع به وزيدن 

كرد و چه وزيدنی ……………………………………………………………………………………………………….........................................………………................……………
…………………....................................................................................................................................................................................................................

...............................…………….............................................................................................................................................................................……………

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

5ــ شعر زیر را بخوان و به سؤاالت پاسخ بده .

  نشاید که نامت نهند آدمی    تــو کــز محـنـت دیگــران بـی غمی
                                          )سعدی(

 شعر باال چند بيت و چند مصرع دارد ؟……………............................................................................................................................
.

 قافيه را در شعر باال نشان دهيد.
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6ــ برای هر کدام از حروف زیر سه واژه بنویس.

عـ عذظطضـ ضصـ ص
................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7ــ از بنی کلمه های داده شده کلمه های هم خانواده را در یک گروه قرار بده.

          كتاب، شغل، حق، نقشه، مكتوب، مشغول، 
        نقاش، شاغل، حقوق، كتبی، حقيقت، نقوش

تپبالف
...................................................

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

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

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

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

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

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

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

8ــ هر یک از مکان های زیر در کدام شهر یا استان ایران قرار دارد؟

                 ……………………………………………                                 ……………………………………………                               ……………………………………………                                  
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9ــ دوست داری به کدام یک از شهرهای ایران سفر کنی؟  زیبایی ها  و دیدنی های آن شهر را برای  ما هم  بنو یس .

………………............................................................................................................................................................................................…………………………

………………............................................................................................................................................................................................…………………………

                                     
                                             الف( با کلمه ی "باد" یک جمله ی تعجبی بساز.

............................................................................................................................…………                                  

                                              ب( کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست؟
                                               1ــ منظره 2ــ مناظر 3ــ منتظر 4ــ منظم

............................................................................................................................…………                                 

               پ( عبارت زیر را بخوانید و نشانه های ).:، » «؟!( را در جای مناسب قرار دهید.
      پدر گفت بارگاه زرين امام هشتم چه زيباست آيا می توانيم از درون بارگاه فيلم برداری كنيم

فکر کن      بنویس

سازه های آبی شوشتر
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 حصیر بافی6

1ــ کدام یک از واژه های زیر می تواند هم با »گنی« و هم با »ناک« ترکیب شود ؟  آنها را بنویس.

  غم                                                                                خوف
خطر                                 گنی/ ناک                             اندوه

  خشم                                                                           وحشت            

………………………………………… ،…………………………………………… ،…………………………………………       

……………………………………………،…………………………………………… ،…………………………………………       

      

2ــ با حروف زیر واژه ی معنادار بساز. ) زیر حرف اول خط کشیده شده است. (

م ــ س ــ ن ــ ی :    ………………………….................................................................................................................................................………………
فــ ل ــ خ ــ ا ــ م :    …………...................................................................................................................................................………………………………

3ــ کلمه های زیر را معنی کنید.

 نارجنستان : يعنی جايی كه ..................................................................................................................................................………………
 مردانه : يعنی...................................................................................................................................................................................………………
 دريابان : يعنی................................................................................................................................................................................………………
 خطرناک  يعنی چيزی كه .....................................................................................................................................................………………
 اندوهگنی  يعنی كسی كه......................................................................................................................................................………………
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4ــ در هر یک از جمله های زیر مفعول را نشان بده.
 من را به ياد دوستامن انداختی.

 آموزگار تكاليف را به دقت می بيند.
 دانش آموزان را به اردوهای تفريحی می برمي.

 من تو را فراموش نخواهم كرد.

5ــ در جمله های زیر نهاد، مفعول و فعل را مشخص کن.

فعلمفعولنهادجمله

مادربزرگ قصه گويی را دوست دارد.

سعدی دوره ی كودكی را در شيراز گذراند.

پرندگان النه های خود را بازسازی می كنند.

6ــ با استفاده از کلمه ی داخل کمانک ،جمله ها را تغییر بده و بنویس.
من به ديدن دوستم رفتم.

 ………………..................................................................................................) رفتی (.

 ……………….................................................................................................. ) رفت (.

 ……………….................................................................................................) رفتيم (.

 ……………….................................................................................................) رفتيد (.
 ……………….................................................................................................) رفتند(.
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7ــ متنهای زیر را با اضافه کردن »را« در جای مناسب دوباره بنویسید.
 من مدت هاست كه تو نديده ام.          ……………….................................................................................................
 متام حرف هايت به خاطر می سپارم.   …………….................................................................................................

 می خواهم دوستامن ببينم.                   ……………….................................................................................................      
8 ــ عبارات زیر را در دو سطر کامل کن.

 به زودی من و دوستامن می خواهيم    ……………….................................................................................................
 يكی از آرزوهای من اين است كه        ……………….................................................................................................

9ــ ضرب املثل زیر را به تصویر بکش.

                                                                                   شتر در خواب بيند پنبه دانه.
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فکر کن      بنویس                     
                                 الف( برای کلمه های زیر چند واژه ی هم قافیه بنویس.

                                            جويا ، ……………………………………، ……………………………………، ……………………………………
                                 ب(  کدام جمله مفعول ندارد؟ 

                               ــ پدر خانه ی زيبايی در تهران خريد.
                               ــ دانش آموزان تكاليفشان را به موقع اجنام می دهند.

                               ــ من مجله می خوامن.
                               ــ پرندگان از سفر باز می گردند.

                                  ج( داستانی را به دخلواه بخوانید و خالصه ی آن را در سه خط بنویسید.

..................………………………………………………………………..................................……………………………………………………

…………………………………………………………..................................……………………………………………………………................

…………………………………………..................................…………………………………………………….................................……

..................................................................................................................................................……………………
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1ــ مخالف کلمه های زیر را بنویسید.

                                           زشت ≠ سيراب ≠ طوالنی ≠ تازه ≠ غم ≠ پنهان ≠
……………………..........................................................................…………………                                         

2ــ از منت درس هشت کلمه ی مهم پیدا کن و بنویس.

………………………………………… ،…………………………………………… ،…………………………………………… ،……………………………………………

…………………………………………… ،……………………………………………،…………………………………………… ،……………………………………………

3ــ جای خالی را با کلمه ی مناسب پرکن.

بگو + و + بخند بگو و بخند
خريد  +  و  +   ……………               ……………………………………………
ُرفت  +  و  +   ……………      ……………………………………………
گشت  +  و  +  ……………       ……………………………………………
گفت  +  و  +   ……………     ……………………………………………

 

 نـذری7
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4ــ سؤاالت را بخوان و جدول را کامل کن.
1ــ جايی كه پوشيده از چمن باشد.

2ــ كسی كه از باغ نگه داری می كند.
3ــ كسی كه عقل دارد.

4ــ جای منک
5ــ كسی كه كوچه و خيابان را متيز می كند.

6ــ محل اجنام آزمايش
7ــ جايی كه پر از گل باشد.
8ــ كسی كه ناراحت است.

9ــ چيزی كه خطر دارد.

12345678

راز1

نا ب2

دنم3

 ناد4

رگ5

هاگ6

ن اتس7

نیگ8

ک ان9
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5ــ جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کن

                                                آهن                                                   پشم                                                                         
                                                                               ين

                                                  چوب                                              مس
   

به چيزی كه از جنس آهن باشد   …………………………………………… می گويند.

به چيزی كه از جنس چوب باشد  ……………………………………………می گويند.
به چيزی كه از جنس زر باشد   ……………………………………………          می گويند.
به چيزی كه از جنس پشم باشد  …………………………………………… می گويند.

6ــ  به آخر هر یک از کلمه های زیر  )ه ــ ـه(  اضافه کن و آن را در جدول زیر قرار بده.

                 هزار ــ گوش ــ دهان ــ هفت ــ پوش ــ دماغ ــ گردن ــ ده ــ گير ــ دست ــ تاب

ابزارمکانزمان
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7ــ با کلمه زیر جمله بساز:
                                                                   

                                                                              ستارگان

 خبری:…………………………............................................................................................................................................................................……………
پرسشی:………………………….......................................................................................................................................................................………………

 تعجبی:…………………………...........................................................................................................................................................................…………….
 امری:………………………….............................................................................................................................................................................………………

8 ــ نوشته ی نامتام زیر را در یک بند کامل کن.

خدايا خوش حالم كه …………………………...................................................................................................................................................………
………………............................................................................................................................................................................................…………………………

………….................................................................................................................................................................................................…………………………

9ــ درباره هر تصویر یک  جمله  بنویس. 
 

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

.                 
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         الف( مانند منونه جدول زیر را کامل کن.
 

اهانهینگارستانمندزاربانكلمه

آفريدگارآفريد

پشم

ثروت

دندان

دروازه

عاقل

الله

كوش

نخل

        ب( کدام یک از کلمه های زیر مخالف هم نیستند؟

       1ــ طوالنی ــ كوتاه        2ــ آلوده ــ پاک          3ــ آغاز ــ پايان              4ــ تشنه ــ گرسنه

                                

فکر کن      بنویس
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زیبا نویسی 3
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96

کرمان


