


امالوواژهآموزي

کم به کار رفته است،  �یع�ت  ـمح� �ف ـ ط�ب 1 جمله  هایی را که در آنها یکی از واژه  های   لط�ی

بنویسید.

2 با حروف در هم ریخته ی زیر کلمه  هایی بسازید که ارزش امالیی داشته باشند.

                   ع              �ف            ه
�ف           ل            ی           �ف          ر     

 ص            م          �ب           �ب           ط

  درس اّول

8



3  شش واژه ی مخالف یا متضادّ ِ هم بنویسید و آنها را دو به دو در یک جمله به کار ببرید. 

جملهواژهها

دركمتن

 جا های خالی را با یکی از نشانه های ربِط » اّما، ولی، چون، زیرا، سپس، بعد « پر کنید.

1 مسعود کاغذ و قلم را از احمدآقا گرفت ............... نمی دانست از کجا شروع کند و چه بنویسد.

2 کوه ها منبع خیر و برکت هستند ............... هزاران چشمه از دل آنها می جوشند.  

3 ............... به خداوند اعتماد دارم، تمام سختی های زندگی را تحّمل می کنم.  

4  استفاده از وسایل نقلیه ی موتوری، رفت و آمد را آسان کرده است ...............مشکالتی را 

هم ایجاد می کند.  
5 متن درس تماشاخانه را با دّقت بخوانید،............... به سؤاالت آن پاسخ دهید.  

6  می توانی با استفاده از کتاب ها و نقل قول ها در باره ی آداب و رسوم محّل زندگی خود، 

بنویسی ............... برای آن یک عنوان مناسب انتخاب کنی.
خود  براي  جانشیني  راه  این  از  گرفت  داشت، تصمیم  دوست  خیلي  را  ...............گل ها    7

انتخاب کند.
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موضوع:

نگارش

1 با توّجه به تصویر، کار های زیر را انجام دهید:

  از تصویر ها، موضوعی برای نوشتن انتخاب کنید.
  درباره ی موضوِع انتخاب شده، دو بند بنویسید.
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2 یکي از صداهاي زیر را در ذهنتان مجّسم کنید و درباره ي آن یک بند بنویسید.

صدايزنبور  صدايبههمخوردنبرگها صدايآبشار

  به جزئیات تصویر یا موضوع شـنیداری )مانند صدا، رنگ، شـکل، اندازه، جهت، 
نور، لطافت و ...(، خوب دّقت کنید.

 موضوعی را که به آن عالقه مند هستید، برای نوشتن انتخاب کنید.
  جزئیاتی را که در تصویر دید ه اید یا در صدا شنید ه اید، در نوشته ی خود بیاورید.

  نشانه های نگارشی را در جای مناسب به کار بگیرید.

موضوع:

توّجه:
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  درس دوم

امالودانشزباني

1 کلمه  های زیر را با حروف مناسب کامل کنید.

ـ ... ل و ... �ید�ف ... مـ ... مـ ...�ت �أ ... �یر �ت

2 ابتـدا حروف کلمه ی نوشـته شـده را جدا کنید، سـپس مانند نمونه  برای هر حـرف، دو واژه 

بنویسید.

م �ج ا�ن

ه�زار

دمی �آ

ا

ن
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3 مانند نمونه، در متن درس، واژه  هایی را که آهنگ یکسانی دارند، پیدا کنید و بنویسید.

مار، ه�فار، �فهار  �ش

دركمتن

  با توّجه به متن حکایِت »درخت گردکان«، جمله های زیر را به ترتیب شماره گذاری کنید.

   زیر سایه ی درخت گردویی دراز کشید و به فکر فرو رفت.
  ناگهان گردویی از شاخه جدا شد و به پیشانی اش خورد.

    پیش خود گفت: »چرا خدا خربزه را روی بوته و گردو را روی درخِت به این بزرگی آفریده 
است«.

   مرد، خسته و تشنه با االغش به یک جالیز خربزه رسید.
  بی درنگ خدا را شکر کرد و فهمید که هیچ کار خدا بی حکمت نیست.
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كتابخواني 
یک کتاب داستان انتخاب کنید؛ آن را بخوانید و سپس رویداد های آن را به ترتیب، بنویسید.

نام داستان :

شخصیتها:

زمان:

مکان:

رویدادها:
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نگارش

شعر »رقصِباد،خندهيگل« را به صورت داستان، بنویسید.

در تبدیل کردن شعر به قّصه، نکات زیر را رعایت کنید.
 موضوع اصلي شعر و شخصیت هاي آن را حفظ کنید.

 زمان و مکان رویدادها را بیان کنید.
 در بیان رویدادها، جزئیات را دقیق بنویسید.

موضوع:

توّجه:

15



هنروسرگرميوجمعبندیآموختهها


1 از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.

گل �بو�ته ها س�  �بر  دد  �ف �ف �ب را گل  �با�ف   ، گل  و�ش   �ف �بوي  د  �ک�ف �پر 

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

وان �ف�فمه �ف و  �پرس�ت �ید  مي �آ �یان�با�ف  سش �آ ا  حب �ف ا�ی رد  د  مي سا�ف �با�ف 

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

2 جاهای خالی را با نشانه های ) ،  :  .    !   ؟   » «  ( پر کنید.

پرنده ی کوچک و زیبا ناگهان به زبان آمد و گفت  ...  ... ای باغبان مهربان که با درخت ها 
مهربانی ... مرا خوب نگاه کن ... ببین چقدر کوچکم ... من گوشت زیادی ندارم که تو بخواهی 
کبابش کنی و بخوری ... همه ی تن من پر و بال است ... با استخوان های ریز … من حّتی یک 

لقمه ی کوچک هم برای تو نمی شوم … چرا می خواهی مرا بخوری… …

3 در هر گروه،  یک واژه با بقیه 
خدافرق دارد. دور آن را خط بکشید.

طبیعت

آب

نارون
 بهارکوهستان

بلبل
کهن

  بستان
الله زار

پرواز

وانه
 پر

جذب

آسمان

بال

باعث

  نهار انجم

لیل

مند
انش

د

وجوپرسش
ت 

جس

نازك
لعه

مطا

کردار
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