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 㨀
چه شد که ما به فکر تألیف مجموعه »کتاب های کار و تمرین فارسی« افتادیم؟ 

درس فارسی عالوه بر مهارت خواندن و نوشتن، نیاز به تسلط به مفاهیم دستوری و ادبی 
دارد و تمرین های کتاب درسی برای رسیدن به این هدف خیلی کم است. 

همین شد که ما تصمیم گرفتیم کتاب کار و تمرین کاملی تألیف کنیم. 
اینکه باعث می شود شما کتاب درسی را خیلی خوب یاد بگیرید،  این کتاب عالوه بر 
قسمت هایی هم برای بچه های سخت کوش و ممتاز دارد. پرسش های مبتکرانه برای این 

طراحی شده که شما به یک دانش آموز فوق العاده تبدیل شوید. 
هر فصل کتاب براساس موضوع بندی کتاب درسی تفکیک شده و هر درس آن شامل 

قسمت های زیر می باشد: 
1- واژه نامه 

2- درس نامه
3- سؤاالت تشریحی 

4- بیشتر بدانیم
5- پرسش های مبتکرانه 

6- آزمون های میان ترم و پایان ترم 
این کتاب را خانم نوشین باباشاه یکی از مؤلف های خوب کشورمان نوشته و خانم زینب 

عرب ناظر علمی کار بوده است.
عبدالحسینی  آسیه  خانم ها  مجموعه،  این  حروفچینی  و  طراحی  حرفه ای  گروه  از  باید 
)حروف چین، صفحه آرا و رسام(، بهاره خدامی )گرافیست(، سپیده رشیدی، زهرا گودرز 

و رضیه صفریان )طراح جلد( و آقای حسین کشتی کار )مسئول فنی( هم تشکر کنیم. 
در آخر خسته نباشید می گوییم به آقای هادی عزیززاده )دبیر مجموعه( که برای به ثمر 

رسیدن این مجموعه مشاور و همراه ما بوده اند.   
انتشارات مبتکران
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آفریدگار زیبایی

گان مهم ردس  مترادف واژ

زینت داد:.آراست،.تزیین.کردنهان:.پنهان

برکه:.دریاچه.دمی:.لحظه.ای

انبوه: زیادپذیرفت:.قبول.کرد

تاب نیاوردند:.تحمل.نکردند،.طاقت.نیاوردندآویخت:.آویزان.کرد

گلگون:.سرخ.رنگ،.به.رنگ.سرخگودال: چاله

ارغوانی:.رنگ.قرمز.مایل.به.بنفشپراکند:.پخش.کرد.

قشر:.الیه،.پوستهغوک:.قورباغه

ضخیم:.کلفتاز پَِس:.از.پشِت

دل انگیز:.زیباجال داده است:.شفاف.و.پاکیزه.کرده.است

دریغ:.افسوسچیره دست:.ماهر،.زبردست

معرفت:.شناختنظاره:.تماشا

َرمه:.گلهدره:.شکاف.بین.دو.کوه

داوری:.قضاوت.کردنپهنه:.سطح

جهان افروز:.روشن.کننده.ی.جهانترسیم کرد: نّقاشی.کرد
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فصل اول: آفرینش

شبکه ی معنایی
زمانی.که.یک.یا.چند.کلمه.در.یک.مجموعه.قرار.بگیرند.و.ما.را.به.یاد.
یک.مفهوم.کلی.بیندازند،.یعنی.یک.رابطه.ی.معنایی.برقرار.شده.است.که.
به.آن.»شبکه.ی.معنایی«.می.گویند..برای.اینکه.رابطه.ی.بین.این.واژه.ها.را.

بهتر.نشان.دهیم.می.توان.از.نمودار.استفاده.کرد..
.

به.مثال.روبه.رو.دقّت.کنید:

*.کلمه.ی.»زمستان«.در.حقیقت.یک.»ُکل«.است.که.می.تواند.زیر.مجموعه.های.زیادی.داشته.باشد.

*.نمودار.را.می.توان.با.شکل.های.گوناگونی.کشید.که.به.دو.نمونه.اشاره.می.شود..
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مانند نمونه جاهای خالی را با واژه های مترادف پر کنید.   ( 1
 الف.چه.صبح.)دل.انگیزی.ـ.زیبایی(.هست.....

.صدای.)قورباغه.ـ...................(.تمام.جنگل.را.فرا.گرفته.بود. ب

.روی.آب.درون.چاله.ها.براثر.سرما.)قشر.ـ...................(.نازکی.از.یخ.بسته.شده.بود.. ج

.تابستان.کنار.جنگل.را.با.بوته.های.)انبوه.ـ...................(.زینت.داد.. د

مخالف واژه های زیر را بنویسید. ( 2

................زیبا ................انبوه  ................دشوار  

................تیره ................زبر  ................آغاز  

تصاویر زیر شما را به یاد چه چیزهایی می اندازند؟ با توّجه به آنها نمودار را کامل کنید.  ( 3

...........

در میان واژگان زیر، مانند نمونه هر کدام از کلمه ها را که با هم رابطه ی معنایی دارند، با موضوع اصلی همرنگ کنید.  ( 4
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فصل اول: آفرینش

جاهای خالی را به گونه ای پر کنید که معنای جمله کامل شود. ( 5
 الف.آسمان.را.با.ابرهای.خاکستری...................................

.نشان.داد.که.قطره.های.باران،.برگ.های.درختان.را.جال.................................... ب

.باد.وزید.و.ابرهای.تیره.را.از.جلوی.خورشید.................................... ج

.تمام.سطح.زمین.را.به.رنگ.سفید.................................... د

هر کلمه را به قسمت مناسب خود متصل کنید. ( 6

رنگ   مند 

پرنده    نما

خود    آمیزی 

هنر    گاه 

    ان

مانند نمونه برای خانواده ی خود نمودار درختی بکشید. ( 7
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برای هر یک از نشانه های جمع، یک کلمه از درس پیدا کرده و بنویسید.  ( 8

ات  ............................. ان  ..............................  ها  ............................... 

کنار گزینه ی درست  شکل  بکشید. ( 9

 الف.پاییز به رنگ کاج ها و سروها دست نزد زیرا 

.این.درختان.در.همه.ی.فصل.ها.سبز.هستند.. .با.رنگ.سبز.بسیار.زیباتر.بودند...

ب کدام گزینه جمع کلمه ی تصویر است؟ 

.تصویرات. . .تصاویر..
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دور واژه هایی که ارزش امالیی دارند خط بکشید. ( 10
پاییز مردم.. ارغوانی. برف. منظره.ای.. دشوار..
بقّیه َخم.. زینت.دادن. زمستان. جال.داد.. بّراق.کرد..

در متن زیر غلط های امالیی را پیدا کرده و امالی صحیح آن ها را در سطر زیر بنویسید. ( 11

او به سراق جنگل  رفت در آن جا شاخه هایی را دید که دیگر طاب نگهداری میوه ها را ندارند در اطرافش 
درختان کاج و سنوبر با غدهای بلند ایستاده بودند. 

کنار هر کدام از تصاویری که در درس آمده بود عالمت بزنید. ( 12

به سؤال های زیر پاسخ دهید. ( 13

 الف در شعر »خبر داغ« چرا برگ بی حوصله شد و سبزه، خمیازه کشید؟ 

ب معموالً در کدام فصل می توان جای پای حیوانات را مشاهده کرد؟ 

ج در شعر »خدا«، مادر پاسخ سؤال های کودکش را که درباره ی خدا می پرسید، چه داد؟ 

درستی یا نادرستی جمله های زیر را با  یا  مشّخص کنید.( 14

 الف همه  ی فصل ها قلم به دست گرفتند تا بنویسند.  

ب فصل ها خورشید را به داوری انتخاب کردند. 

ج برای نوشتن در مورد یک تصویر باید به جزئیات آن دّقت کنیم. 

هر ترکیب را در جمله ای زیبا به کار ببرید. ( 15
بوته های انبوه: 

گودال های کوچک: 

ابرهای خاکستری: 
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بیشتر بدانیم

شعر،.کالمی.دارای.وزن.و.آهنگ.است.و.از.تعدادی.بیت.تشکیل.می.شود..
هر.بیت.دو.مصراع.دارد..

یک.بیت

.به.مادر.گفتم:.»آخر.این.خدا.کیست

مصراع.شماره.دو.مصراع.شماره.یک.

  که.هم.در.خانه.ی.ما.هست.و.هم.نیست

البّته.در.زبان.امروز،.شعر.دچار.تغییراتی.شده.است؛.به.این.معنی.که.شعرهایی.وجود.دارد.که.از.بیت.ها.و.مصراع.های.یک.
اندازه.تشکیل.نشده.اند..
به.مثال.زیر.توّجه.کنید:.
غنچه.با.دل.گرفته.گفت:.

»زندگی.لب.زخنده.بستن.است«.
گوشه.ای.درون.خود.نشستن.است«.

گل.به.خنده.گفت:.
در.زندگی.شکفتن.است،.

با.زبان.سبز.راز.گفتن.است..
به.این.گونه.شعرها،.»شعر.نو«.گفته.می.شود..

 ✆껾釻飾鋾 찆軾 뛾돾껾壻

کدام یک از گزینه های زیر یک مصرع می باشد؟( 1
 الف.بگذار.سروها.به.همان.رنگ.باقی.بمانند.

.برگ.درختان.سبز.در.نظر.هوشیار. ب

.خبر.داغ.کالغ./.ده.به.ده.می.پیچد. ج

.نّقاشی.تابستان.بسیار.زیبا.از.کار.درآمد.. د

کدام یک از کلمه های زیر جمع نمی باشد؟ ( 2
.بندگان د .مزارع. ج .روشنایی. ب  الف.مناظر.

اگر در یک تابلوی نّقاشی تصاویر درختان به رنگ ارغوانی و پرستوهایی که زیر ابرهای خاکستری در حال حرکت ( 3
هستند کشیده شده باشد، یعنی نّقاش چه فصلی را کشیده شده است؟ 

.پاییز د .تابستان. ج .بهار. ب  الف.زمستان.
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گزینه ی نادرست را انتخاب کنید. ( 4
.هنر .هنرمند. ب . .نقش..  الف.نّقاش.

.قشر .اقشار. د . .زینت.. .زراعت. ج

مفهوم بیت زیر در کدام گزینه آماده است؟  ( 5

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار برگ درختان سبز در نظر هوشیار    
 الف.همه.ی.درختان.برگ.سبز.دارند..

.برگ.های.درختان.همه.ورق.هستند.. ب

.کردگار.مهربان.درختان.را.آفریده. ج

.یک.انسان.هوشیار.از.برگ.سبز.هم.برای.شناخت.خدا.استفاده.می.کند.. د

در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟ ( 6
 الف.پاییز.و.زمستان.گفتگو.می.کردند..

.بوته.های.تمشک.را.ذینت.داد.. ب

.پرستوهای.محاجر.نشستند.. ج

.مزارع.را.به.رنگ.زرد.طالیی.درآورد.. د

کدام گزینه با توّجه به معنای آن نادرست است؟( 7
.برکه.=.دریا. د .معرفت.=.شناخت.. ج .دریغ.=.افسوس. ب  الف.نزاره.=.تماشا...

حروف به هم ریخته )و ـ م ـ د ـ ه ـ ن ـ ش( مربوط به کدام کلمه می باشد؟ ( 8
.هوشمند د .هوشمندانه.. ج .شنوم. ب  الف.دمنوش...

منظور از قسمتی که زیر آن خط کشیده شده است، چیست؟( 9

)خورشید از پِس ابر خاکستری رنگ، نگاهی انداخت.(
.یواشکی.نگاه.کرد. د .سرش.را.به.زیر.انداخت... ج .نگاه.کرد.. ب  الف.خیره.شد....

کدام گزینه برای کلمه ی »ِهی« در مصرع »ابر، هی می بارید« درست نیست؟( 10
.پیاپی د .پشت.سر.هم.. ج .دائم. ب  الف.همان..
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کوچ پرستوها

گان مهم ردس  مترادف واژ

می ربایند:.با.سرعت.می.گیرندجامه:.لباس

جنب و جوش:.تالشبیابند:.پیدا.کنند

پی در پی:.پیوسته،.پشت.سر.هم.آسیب:.صدمه

نشان:.عالمت،.نشانه.دشواری:.سختی

بر می خیزیم:.بلند.می.شویم.رسم:.روش،.راه

سپری شدن:.گذشتن.کمیاب:.آنچه.کم.است.و.به.راحتی.در.دسترس.نیست،.نادر

شگفتی:.حیرت.و.تعّجب.ناچار می شوند:.مجبور.می.شوند

پیمودن:.طی.کردن،.پشت.سر.گذاشتنراهیابی:.پیدا.کردن.راه.

نهاده است:.قرار.داده.است.پیشین:.قدیمی.

البد:.انگارآسودگی:.آرام.و.راحت.بودن.

کوچ:.مهاجرت.کردنبی پروا:.بدون.ترس.

جست و خیز:.حرکت،.باال.و.پایین.پریدنآب و هوای معتدل:.آب.و.هوایی.که.نه.سرد.و.نه.گرم.است.

التماس کنان:.در.حال.اصرار.کردنشّدت:.سختی،.بدبختی.

اوایل:.ابتدامحال:.نشدنی

همتا:.نظیر
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عالئم.نگارشی.نشانه.هایی.هستند.که.به.ما.در.خواندن.و.درک.بهتر.مطلب.کمک.می.کنند.و.می.توانیم.با.وجود.آن.ها.از.
خواندن.جمالت.لّذت.ببریم..
چند.نمونه.از.عالئم.نگارشی:.

1-.نقطه.).(:.یکی.از.عالمت.هایی.است.که.کاربرد.زیادی.دارد..در.پایان.جمله.می.آید.و.بعد.از.این.عالمت.باید.کاماًل.مکث.کنیم..

مثال فردا جشن بزرگی داریم. 
2-.ویرگول.)،(:.به.این.نشانه.درنگ.نما.نیز.می.گویند..هرگاه.این.عالمت.را.در.جمله.دیدیم.باید.پس.از.آن.یک.مکث.کوتاه.

داشته.و.ادامه.ی.جمله.را.بخوانیم..

مثال رضا، بسیار شجاع است. 

نکته باید بدانیم گاهی با جابه جا شدن ویرگول در جمله معنای آن تغییر خواهد کرد.

.)یعنی.روز.بعد(. پس،.فردا.به.مسافرت.می.رویم.
..)یعنی.2.روز.بعد( پس.فردا،.به.مسافرت.می.رویم.

3-.نقطه.ویرگول.)؛(:.هرگاه.این.عالمت.را.ببینیم.یعنی.باید.مکث.طوالنی.تری.از.عالمت.)،(.داشته.باشیم.زیرا.معنای.جمله.
هنوز.کامل.نیست.و.به.جمله.ی.بعدی.وابسته.است..

مثال پسرک خوابش می آمد؛ اّما برای دیدن پدر مقاومت می کرد.
4-.عالمت.سؤال.)؟(:.که.به.آن.عالمت.پرسش.نیز.می.گویند،.در.آخر.جمله.ی.پرسشی.می.آید.و.گاهی.نشان.دهنده.ی.شک.و.تردید.است..

مثال واقعاً از تاریکی می ترسی؟ 

آیا از تاریکی می ترسی؟    
5-.عالمت.عاطفی.)!(:.زمانی.از.این.عالمت.استفاده.می.کنیم.که.جمله.ی.ما.نشان.دهنده.ی.حالت.هایی.مانند:.تعّجب،.هیجان،.

شادی،.خشم،.و.....باشد..

مثال چه تابلوی عجیبی!
6-.عالمت.دو.نقطه.):(:.که.به.آن.نقل.قول.هم.گفته.می.شود..اگر.بخواهیم.از.قول.کسی.مطلبی.را.بنویسیم.از.این.عالمت.

استفاده.می.کنیم.و.مطلب.آن.فرد.را.داخل.گیومه.».«.قرار.می.دهیم..

مثال  پدرم گفت: »بهترین دوستانت در قفسه ی کتابخانه منتظرند.«
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فصل اول: آفرینش

껾韾ال껾룾韾 찆軾 ال꓾هلالج لج 
با استفاده از کلمه های زیر، متن را کامل نمایید. )دو کلمه اضافه است.(  ( 1

این  ................ پرستوهاست.  این شگفتی ها  از  ................ فراوانی دارد. یکی  ما در آن زندگی می کنیم،  دنیایی که 
پرنده های کوچک، پس از  ................ شدن زمان دراز و ................ راهی طوالنی، بدون آن که ................ کنند، دوباره 

به ................ پیشین خود باز می گردند. 

عبارت های مرتبط را به هم وصل کنید. ( 2

oõi

¾]¼]

IÀ¼TwoQ

¾º¯

ÁpIwpIM

^¼¨

JI£ø

kÃÿw ´hU

کلمه هایی را که جمع نیستند، در ظرف عسل بنویسید. ( 3

ÂÀHnÁH½Økø©nqM·IºH¼]

¸ÃÀI{¾Î¼§{IÀ½kºoQ´hU

کلمه های هم خانواده را هم رنگ کنید. ( 4

ÏkT÷¶Ì¼µ\¶
SÎIõ²S²Hkøþõ²
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مخالف کلمه های زیر را بنویسید. ( 5

.

·H¼]

JIÃµ¨

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

·IÄIQ

Âº¯¼ö

مترادف کلمه های زیر را بنویسید. ( 6
. ......................... .=. آسیب . ......................... .=. پیشین

......................... .=. جامه . ......................... .=. نهاده.است

......................... .=. می.ربایند . ......................... .=. سپری.شدن

مانند نمونه، کلمه هایی را بنویسید که از سه قسمت تشکیل شده باشد.  ( 7

8 )
1

2

3

4

5

جدول زیر را حل کنید.  

1- دوازده ماه است.              2- مخالف نزدیک 

3- هم معنی مسیر                 4- جوجه از آن بیرون می آید. 

5- سرپرست خانواده 

رمز جدول: ...................      

کلمه های ناقص زیر را با استفاده از حروف )ص ـ س( پر کنید.( 9

¼]  »  Sv]+ +

.........  »  .........+ +

.........  »  .........+ +

.........  »  .........+ +
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فصل اول: آفرینش

جمله ای بنویسید که با تغییر جای ویرگول معنای آن تغییر کند. ( 10
جمله اّول:....................................................................................................................................................................................

جمله دوم:....................................................................................................................................................................................

کنار جمله های درست  بکشید و کنار جمله های نادرست  بگذارید. ( 11
 الف.خطرهای.زیادی.برای.پرستوها.در.سفر.اتّفاق.می.افتد.و.تعداد.کمی،.سالمت.به.مقصد.می.رسند..

.چیزهایی.مثل.عشق،.محّبت.و.هوا.را.نمی.توان.با.چشم.دید.. ب

.پرستوهای.جوان.منتظر.آموزش.والدینشان.نشده.و.خودشان.ساختن.النه.را.به.عهده.می.گیرند.. ج

.کلمه.های.)غرور.و.خودپسندی(.با.هم.مترادف.هستند.. د

درجمله های زیر نشانه ی )، ـ ؛ ( را به کار ببرید. ( 12
 الف.این.پرندگان.هنگام.پرواز.ناگهان.خود.را.به.جمع.پرستوهای.در.حال.پرواز.می.زنند..

.خطر.دیگر.حمله.ی.پرندگان.شکاری.مانند.عقاب.شاهین.و.قرقی.است.. ب

.تو.دنبال.خدا.هستی.سنجاب.کوچولو؟ ج

.گریه.نکن.سنجاب.کوچولو!.خدا.دیدنی.نیست.اّما.او.ما.را.می.بیند. د

در متن زیر عالمت های نگارش مناسب ) . ( )؟( )!( ):( )»  « ( بگذارید. ( 13

.مرا می شناسید   من یک پرنده هستم  شاید شما اسم مرا شنیده باشید   وقتی به دنیا آمدم  سالم 
 مادرم گفت    تو پرستو هستی  به مرور قد می کشی  بال هایی باریک و نوک تیز و منقاری 

کوتاه دارم  ولی تعّجب می کنم زیرا با این خصوصیات می توانم حشرات خیلی خوشمزه شکار کنم.   

با کلمه ی داخل پاکت، یک جمله ی خبری، یک جمله ی پرسشی و یک جمله ی تعّجبی نوشته، سپس در جای خالی ( 14
بنویسید هر جمله از چند کلمه تشکیل شده است؟ 

خبری:.............................................................................................................................................................

پرسشی: .......................................................................................................................................................

تعّجبی:............................................................................................................................................................

¾º¯
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بیشتر بدانیم

ویرگول.یک.کلمه.ی.فرانسوی.)Virgule(.است.که.به.مرور.زمان.در.زبان.فارسی.هم.رایج.شد.و.نشانه.ی.فاصله.در.جمله.
می.باشد..

ویرگول.کاربردهایی.دارد.که.نمونه.هایی.را.می.توان.نام.برد:.
1-.میان.دو.جمله:.اگر.لباس.گرم.نپوشیده.بودم،.حتمًا.سرما.می.خوردم.

2-.بین.حروف.و.اعداد:.یک،.دو،.سه،....
3-.آدرس.و.نشانی:.تهران،.خیابان.شریعتی،.کوچه.توپچی،.پارک.اندیشه،.فرهنگسرای.اندیشه.

 ✆껾釻飾鋾 찆軾 뛾돾껾壻

مخالف کلمه ی »معلوم« کدام گزینه می باشد؟ ( 1
.عالم د .مجهول.. ج .جاهل.... ب  الف.علوم...

منظور از آن ها در جمله ی زیر چیست؟ ( 2

)بعضی از آن ها، سال های پی در پی کوچ کرده اند( 
.پرستو د .عقاب.. ج .قرقی... ب  الف.شاهین...

کدام یک از نوشته های زیر »ضرب المثل« نمی باشد؟( 3
.مار.از.پونه.بدش.می.آید،.َدم.النه.اش.سبز.می.شود.. ب  الف.پرستوها.به.النه.باز.می.گردند...

.از.هر.دست.که.بدهی.از.همان.دست.پس.می.گیری.. د . .آبی.از.او.گرم.نمی.شود... ج

جمع کلمه ی »لطف« کدام گزینه می باشد؟ ( 4
.لطافت د .الطاف.. ج .لطفًا... ب  الف.لطیف...

عالمت ویرگول در کدام جمله نادرست می باشد. ( 5
.شکوه،.محّبت.بیش.از.انتقام.است.. ب  الف.شکوه.محّبت،.بیش.از.انتقام.است...

.پسر.دانشمند،.جوانی.را.دید.. د .پسر،.دانشمند.جوانی.را.دید... ج

خواندن و نوشتن کدام کلمه متفاوت است؟ ( 6
.کوه د .پاییز.. ج .البّته... ب  الف.حتمًا...

کدام گزینه برای نوشتن جمله ی نقل قول صحیح می باشد؟ ( 7
.»..«.:. د ..»..«. ج ...:»..«. ب  الف.:.)..(...


