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سوم ابـتداييفــارسي 

کلبه ي آ موزش

نشانه های نگارشی: برای این که یک جمله یا متن را به درستی بخوانیم، نشانه هایی را در آن    
جمله یا متن به کار می بریم. این نشانه ها عبارت اند از: نقطه ).( عالمت سؤال )؟( گیومه )»«( 

دو نقطه ):(، عالمت تعّجب )!(، ویرگول )،( و ...
در پایان بیش تر جمله ها نقطه می گذاریم.    

مثل: من به مدرسه می روم.    
در پایان جمله های سؤالی، عالمت سؤال می گذاریم.   

مثل: چرا باید مواظب سالمتی خود باشیم؟    
در پایان جمله های تعّجبی و عاطفی، عالمت تعّجب می گذاریم.    

مثل: به به! چه هوای خوبی!    
برای مکث کوتاه از ویرگول استفاده می کنیم.   

مثل: او برای نجات دیگران، جان خود را فدا کرد.     
از گیومه وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم جمله یا سخن شخص دیگری را در بین جمله های    

خودمان بیاوریم، البته قبل از آن دونقطه می گذاریم.
مثل: علی گفت: »فردا به گردش علمی می رویم.«    

حاال به متن زیر توّجه کن و به استفاده از نشانه های نگارشی دّقت کن.   
مادرم با تعّجب پرسید: »چرا ایستاده ای؟ می خواهم تو را غافلگیر کنم.   

این ها عکس دوسالگی، سه سالگی و چهارسالگی  تو نشان دهم.  به  را  تا چیزی  بیا  با من  حاال     
هم  بزرگ تر  و  شده ای  بزرگ  دیگر  حاال  تو  قرمزی!  لپ های  چه  نمکی!  با  چه قدر  توست.    

می شوی.«  
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جدول »سر« را کامل کن.   .16
1. باالی در

2. چیزی که سرش خمیده باشد. 

3. ناگهانی و بی خبر

4. درجه ای نظامی، باالتر از سرتیپ

5. سرافرازی

باغبان را به درخت برسان.   .17

ارزشيابي تصويري درس )7(

معيار        
انتظارات

1.  تف��اوت کار ني��ک و بد را می دان��م و تالش می کنم 
کارهای نيک انجام دهم.

2. کلماتی را که از ترکيب دو کلمه تش��کيل می شوند، 
می شناسم.

3. می توانم از ترکيب یک کلمه مانند »سر« با واژه های 
دیگر، کلمات جدید با معنای متفاوت بسازم.

4. فعل هایی را که مربوط به زمان آینده است، می شناسم 
و می توانم جمله هایی بگویم که در زمان آینده اتّفاق 

خواهد افتاد.
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مخالف کلمه های زیر را بنویس. یکی را انتخاب کن و با آن جمله بساز.   .8

قشنگ    همگی     همیشه    

جمله:   

با توّجه به متن داستان، جمله ها را به ترتیب شماره گذاری کن و یک بار از روی آن ها بخوان.   .9
 گفت: از بی ادبان،

 لقمان را گفتند:

 هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد،

 ادب از که آموختی؟

 از انجام دادن آن پرهیز )دوری( کردم.

کلمه های جمع را از جدول پیدا کن و در داخل گل برگ ها بنویس.   .10

تاراختفا

نایناریا

مردینآرق

اهتیاکحپ

متارطاخد

رادهقالع
                 

ترتیب درست جمله ها را در حکایت زیر با گذاشتن عدد در داخل  مشّخص کن. احساست را بعد از خواندن آن ها    .11
در یک جمله بنویس.

 دزدی به خانه ی مرد باایمانی رفت.

 مرد باایمان متوّجه ناراحتی دزد شد.

 هرچه گشت، چیزی در آن خانه پیدا نکرد و دل تنگ شد.

 پس قالیچه ای را که روی آن خوابیده بود، در راه دزد انداخت تا دزد دست خالی از آن خانه نرود.

احساس تو:    


