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مقّدمه ى ناشر

به نام خداوند جان و خرد

«کتــاب یــار» مجموعــه اى اســت کــم نظیــر کــه بــه شــیوه اى روان، عمیــق و مؤثّــر، 

ــت  ــى تح ــه ى تحصیل ــر پای ــز را در ه ــوزان عزی ــش آم ــى دان ــاى آموزش ــى نیازه تمام

ــه فهــم کتــاب  ــار ب ــرار مــى دهــد و از آنجــا کــه مطالعــه ى دقیــق کتــاب ی پوشــش ق

درســى کمــک مــى کنــد، بنابرایــن کتــاب یــار، یــار کتــاب درســى محســوب مــى شــود. 

بــا ایــن هــدف، گــروه مؤلّفیــن اندیشــمند بــا بهــره گیــرى از روش هــاى نویــن آموزشــى 

و مطابــق بــا محتــواى کتــب درســى، کتــاب یــار را طراحــى نمــوده انــد.

آنچــه ایــن مجموعــه را از ســایر کتــاب هــاى مشــابه متمایــز مــى ســازد، شــیوه ى ارائــه ى 

ــا  ــر اســاس آن ه ــه ب ــا، ســؤاالت متعــدد و متنوعــى اســت ک ــه ه ــب، درس نام مطال

ــوزان  ــش آم ــا دان ــده ت ــن روش موجــب گردی ــزار مــى شــود. ای ــون هــاى دوره اى برگ آزم

ــه محــک گــذارده  ــى هــاى علمــى خــود را ب ــد در هــر آزمــون رشــد توانای ــز بتوانن عزی

و بــا مشــّخص شــدن نقــاط قــوت و ضعــف خــود، مســیر یادگیــرى مناســب تــرى را در 

ــد. پیــش  گیرن

امیــد اســت کتــاب حاضــر چــون یــارى مهربــان، شــما را تــا ســرمنزل مقصــود همراهــى 

نمایــد.

سربلند باشید.

ّ ق



مقّدمه مؤلّف  

به نام خداوند خورشید و ماه          که دل را به نامش خرد داد راه

دوره ابتدایــى تحصیلــى، اساســى تریــن دوره در بیــن دوره هــاى چندگانــه ى تحصیلــى در مملکتمــان 

اســت. از اهــداف مهــم ایــن دوره هــا مــى تــوان بــه توانایــى خوانــدن و نوشــتن وحســاب کــردن اشــاره 

کــرد بــه غیــر از ایــن هــدف هــا، هــدف هــاى مهــم دیگــرى هــم وجــود دارندکــه در درجــه بنــدى اهــداف 

آمــوزش ابتدایــى باالتــر از اهــداف یــاد شــده قــرار مــى گیرنــد.

اّمــا متاســفانه نــگاه مســاوى بــه تمامــى دروســى کــه هــدف هــاى فــوق را دنبــال مــى کننــد، بیــن دانش 

آمــوزان و حتــى آمــوزگاران ارجمنــد وجــود نــدارد، چنــان کــه حجم عمــده اى از ســاعات درســى را دروس 

ریاضــى و علــوم پــر مــى کند.

در واقــع بــه جــرأت مــى تــوان گفــت، درس فارســى بــه نوعــى مظلــوم واقــع شــده اســت، چراکــه تقریبــاً 

دانــش آمــوزان بیشــتر بــه ســایر دروس توجــه مــى کننــد تــا بــه درس فارســى و ایــن درحالــى اســت کــه 

شــاید بتــوان گفــت، ایــن درس مهــم تریــن درس دوره ابتدایــى اســت.

نظــر بــه ایــن مهــم و ایــن نقــص در آمــوزش درس فارســى، ایــن کتــاب تــالش مــى کنــد بــا آمــوزش 

ــا نگاهــى بــه کتــاب فارســى ســال قبــل، تمریــن هــاى هــدف دار و گوناگــون، ســواد  هــاى تکمیلــى ب

فارســى دانــش آمــوزان را بــه گونــه اى بــاال ببــرد تــا در پایــان ســال تحصیــالت ایــن پایــه، تســلّط کامــل 

بــه مفاهیــم ایــن درس داشــته باشــند.

بــراى ایــن منظــور مطالــب مهــم دســتورى، واژه آمــوزى و نکتــه هــا را بــا بیانــى گســترده تــر بیــان کــرده 

و تمرینــات گوناگــون و بســیارى کــه بــه نوعــى مکمــل تمرینــات کتــاب نوشــتارى اســت در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.

در البــه الى مطالــب آموزشــى مربــوط بــه کتــاب درســى، مطالــب جدیــد و تکمیلــى در بخــش هایــى بــه 

نــام «دو کلمــه حــرف حســاب» گنجانــده شــده تــا بــه مطالــب علمــى کتــاب عمــق بیشــترى بدهــد و در 

قســمت هــاى «اینــو یــادت میــاد» مطالــب دســتورى ســالهاى گذشــته بیــان شــده اســت.

بــراى بررســى دقیــق تــر درس و توجــه دانــش آمــوزان بــه متــن دروس، تــالش شــده تــا تمرینات بیشــتر 

از متــن خــود دروس انتخــاب شــود کــه خــود بهتریــن مرجع اســت.

آزمونهایــى تحــت عنــوان «زنــگ آزمــون» نیــز بــراى بررســى بهتــر تمرینــات گذشــته در فواصــل معینــى 

بیــن درس هــا در نظرگرفتــه شــده تــا مــرورى بــر آموختــه هــاى قبــل نیــز شــود.

ــدوارم  ــت، امی ــکال نیس ــص و اش ــى از نق ــى خال ــر تالش ــاً ه ــه قطع ــن ک ــه ای ــان ب ــا اذع ــا ب در انته

همــکاران ارجمنــد بــا گوشــزد نقــاط ضعــف و قــّوت ایــن کتاب،نگارنــده را در ارائــه ى مجموعــه هــاى 

بــى نقــص تــر یــارى دهنــد.
                                                                    با سپاس:  محمد رضا لطفى

بــى نقــص تــر یــ
حمد رضا لطفى
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درس اول: معرفت آفرید�ر

ایــن متــن کــه از کتــاب تاریــخ بلعمــى انتخــاب شــده بــه دنبــال آمــوزش ایــن مطلــب اســت کــه بایــد در 

جهــان آفرینــش دّقــت کــرد تــا خداونــد را بهتــر شــناخت. 

ابو على بلعمى گفته است : 

تمــام مــردم گوناگونــى کــه در جهــان دیــده مــى شــوند را خداونــد یکتــا آفریــده و بــراى همــه ى آنهــا نیــز 

نعمــت هــاى بســیارى خلــق کــرده  اســت .  بنــا بر ایــن ، ایــن آفریــدگار توانا ، دانــا و مهربــان را باید پرســتید 

و از او بســیار سپاســگزارى نمود. 

اندیشــیدن دربــاره ى خداونــد و آفریــدگان اوباعــث افزایــش دانایــى و ایمــان بــه خداونــد و غفلــت و فکــر 

نکــردن بــه آفرینــش باعــث نادانــى و گمراهــى انســان خواهــد شــد. 

 ســعدى شــیرازى نیــز ، در ایــن شــعر خویــش ، بــه ایــن نکتــه اشــاره کرده اســت کــه تمــام موجــودات دنیا ، 

هــر یــک بــه شــکلى بــا دیــدن جهــان  و احســاس   لــّذت هــاى آن خداونــد بــزرگ را بــه یــاد آورده و هرکدام 

بــه زبــان خــود از حضــرت پــروردگار ســپاس گــزارى مــى کنند.

v بیاموزیم 
ç الــف) جملــه عبــارت اســت از کلمــه یــا مجموعــه ى کلمــه هایــى کــه روى هــم پیــام کاملــى را بــه 

گوینــده یــا شــنونده منتقــل کننــد. در زبــان فارســى جملــه بــه ســخنى گفته مــى شــود کــه از نهاد و گــزاره 

تشــکیل شــده اســت. اجــزاى جملــه بــه دو صــورت عــادى و بالغــى کنــار هــم قــرار مــى گیرنــد. در روش 

عــادى جایــگاه نهــاد و گــزاره و فعــل مشــّخص اســت. 

اّمــا در شــیوه ى بالغــى کــه در نظــم ( شــعر ) بیشــتر کاربــرد دارد جــاى اجــزاى جملــه جــا بــه جــا مــى 

شــود کــه در قســمت (ب) ایــن گفتــار توضیــح داده خواهــد شــد.  بــر اســاس مفهــوم و پیامــى کــه جملــه ها     

مــى رســانند ، آن هــا را بــه چهــار گــروه تقســیم بنــدى کــرده انــد. 

اکنون به جمله هاى زیر توّجه کنید : 

1 ) بهار از راه رسیده است. 

2 ) آموزگار چه درسى داد ؟

3 )  شکوفه ها را تماشا کن. 

4 ) بهار چقدر زیبا است !
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ــاره ى موضــوع تدریــس آمــوزگار  در جملــه ى 1 ، رســیدن بهــار  را خبــر داده ایــم. در جملــه ى 2 ، در ب

پرســش کــرده ایــم. در جملــه  3 ، از شــنونده خواســته ایــم کــه شــکوفه هــا را تماشــا کنــد و در حقیقــت به 

او در بــاره ى کارى امــر کــرده ایــم ، اّمــا آخریــن جملــه ، نــه خبــرى را مــى رســاند و نــه مفهــوم پرســش و 

امــر دارد ، بلکــه در آن تعّجــب خــود را از زیبایــى بهــار بیــان کــرده ایــم. تعّجــب ، یکــى از حــاالت و عواطــف 

انســان اســت. در ایــن بــاره بــه ایــن جملــه هــا نیــز توّجــه کنیــد : 

5 ) کاشکى این مردم دانه هاى دلشان پیدا بود !  

6 ) پاینده باد ایران اسالمى !

7 ) بَه بَه چه هواى خوبى !

این جمالت نیز مانند جمله ى «4» هر یک ، یکى از عواطف انسانى را بیان مى کنند : 

جمله ى 5 آرزو ، جمله  6 دعا و جمله ى 7 تحسین و آفرین را مى رساند. 

پس :

بــه جملــه هایــى ماننــد جملــه ى «1» کــه در آن هــا خبــرى داده مــى شــود ، جملــه ى خبــرى مــى گویند. 

در پایــان جملــه ى خبــرى بایــد نقطه ( . ) گذاشــت. 

جملــه هایــى را کــه ماننــد جملــه ى «2» پرسشــى را مطــرح مــى کننــد ، جملــه ى پرسشــى مــى نامنــد. 

در پایــان جملــه ى پرسشــى ، عالمــت پرســش ( ؟ ) مــى گذارنــد. بایــد توّجــه داشــت کــه در زبــان عامیانــه 

و هنــگام صحبــت کــردن مــى تــوان بــا تغییــر لحــن صحبــت یــک جملــه ى خبــرى را بــه یــک جملــه ى 

ــل کرد. پرسشــى تبدی

 مانند : هوا سرد است. ç هوا سرد است ؟ 

اّمــا در هنــگام نوشــتن بــراى نوشــتن یــک جملــه ى پرسشــى بایــد از کلمــه هــاى پرسشــى ( آیــا ، چــه ، 

چگونــه ، ِکــى ،چــرا و...  ) اســتفاده کنیــم. بــه ایــن کلمــه هــا « اَدات پرســش » مــى گوینــد.   

جملــه هایــى کــه ماننــد جملــه ى «3»  بــا آن هــا انجــام کارى را مــى خواهیــم ، جملــه ى امــرى نامیــده  

مــى شــوند.  در پایــان جملــه ى امــرى نیــز ماننــد جملــه ى خبــرى ، نقطــه ( . ) مــى گذارنــد.

و باألخــره جملــه اى ماننــد جملــه هــاى 4 ، 5 ،6 و 7 کــه نــه خبــرى را مــى رســاند و نــه مفهــوم پرســش 

یــا امــر دارد ، بلکــه یکــى از عواطــف و روحّیــات انســانى ماننــد تعّجــب ،  دعا ، تحســین ، خشــنودى ، خشــم 
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و نفــرت را بیــان مــى کنــد ،  جملــه ى عاطفــى  نامیــده  مــى شــود. در پایــان جملــه ى عاطفــى ایــن نشــانه 

( ! ) را  مــى گذاریــم.      

ç ب) در ســال هــاى قبــل بــا شــعر آشــنا شــدیم و در یافتیــم شــعر عبارتــى اســت کــه داراى وزن و آهنگ 

بــوده و قافیــه  داشــته باشــد. آن چــه الزم اســت یــاد آورى شــود ایــن اســت کــه بــراى ســاختن آهنــگ یــا 

ریتــم شــعر گاهــى شــاعر بــا انتخــاب کلمــه هایــى ، بــدون جابــه جایــى اجــزاى جملــه ،  موّفــق بــه ایجــاد 

ریتــم (آهنــگ ) مــى شــود.

خاندان نبّوتش گم شد مثال : پسر نوح با بدان بنشست         

 ولى در بسیارى از اوقات ، ناچار به جا به جا کردن برخى از کلمه ها مى شود.  مثال : 

یار بد بدتر بَُود از مار بد  تا توانى مى گریز از یار بد    

جمله ى درست بیت باال این گونه است : 

یار بد از مار بد ، بد تر بَُود تا توانى از یار بد بگریز      

در ایــن دو جملــه کــه در قالــب یــک بیــت آمــده اســت بــراى ایجــاد ریتــم و آهنــگ شــعر ، فعــل هــاى دو 

جملــه ، جــا بــه جــا شــده انــد.

بــراى ســاخت ریتــم بایــد حتمــاً تعــداد بخــش هــاى هــر مصــراع در هــر بیــت بــا هــم برابــر باشــند بــه 

عنــوان نمونــه در مصــراع اول ( تــا توانــى مــى گریــز از یــار بد) یــازده بخــش و در مصــراع دوم ( یــار بــد بدتــر 

بــود از مــار بــد) هــم یــازده بخــش وجــود دارد.

حکایت 

حکایــت نوعــى از داســتان کوتــاه بــه شــمار مــى رود کــه در آن درس یــا نکتــه اى اخالقــى نهفتــه اســت. 

ایــن درس یــا نکتــه ى اخالقــى بیشــتر در پایــان حکایــت بــر خواننــده آشــکار مــى شــود. شــخصیت هاى 

ــان  ــه هــاى حکایــت در زب ــا اشــیاى بــى جــان هســتند. بهتریــن نمون ــات ی حکایــت ، اشــخاص ، حیوان

فارســى را مــى تــوان در داســتان هــاى هــزار و یــک شــب دیــد. حکایــت هــا معمــوال طــورى نوشــته مــى 

شــوند کــه خواننــده بــه ســادگى آن را درك کنــد. ادبیاتــى را کــه در حکایــات بــه کار بــرده مــى شــود را « 

ادبیــات تعلیمــى » مــى نامنــد.  
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تمرین درس 1

1 -  قافیه ها را در بیت هاى زیر ،  مشّخص کنید و زیر آنها خط بکشید.

بى نام تو نامه ِکى کنم باز  اى نام تو بهترین سر آغاز    

جز نام تو نیست بر زبانــم  اى نام تو مـــونس روانم   

2 -  در بیت هاى زیر جمله هاى خبرى و امرى را پیدا کنید و بنویسید.

که َورَزندگى مایه ى زنـــدگى است  تن ِ زنده واال به َورَزندگى است   

که فرجام ُسستى سر افکندگى است به ورزش گراى و سر افراز باش  

3 -  مفهوم عبارت زیر را به زبان ساده بنویسید.

که پایان تن پرورى بندگى است  به سختى دهد مرد آزاده تن   

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

4 -  انواع جمله هاى زیر را مشّخص کنید.

الف) چه کسى رغبت مى کند در یک محیط کثیف و آلوده به گردش برود ؟

ب) بعضى از پرندگان و حیوانات هم براى تمیز کردن خود ، روى خاك مى غلتند.

پ) چه گوارا این آب !

ت. چه زالل این رود ! 

ث ) کوچه باغش پُر موسیقى باد!
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5 -  جمله ى زیر را با قرار دادن عالمت مناسب در پایان آن و اندکى تغییر، یک بار به جمله ى امرى ، یک بار به 

جمله ى عاطفى و یک بار به جمله ى پرسشى تبدیل کنید.

مثال : جهان هنر ، جهان شگفتى هاست. 

جهان هنر چه جهان شگفتى است !     آیا جهان هنر جهان شگفتى هاست ؟

«  شــما بارهــا بــر قلمــى کــه نقــش هــا را رقــم زده و دســت هــاى ماهــرى کــه آن هــا را بافتــه ، آفریــن 

گفتــه ایــد.»

جمله ى امرى : --------------------------------------------------------------------

جمله ى عاطفى : ------------------------------------------------------------------

جمله ى پرسشى : ------------------------------------------------------------------

6 -  شکل مفرد هر یک از این کلمه ها را بنویسید.

رسوم (      ) عقاید (      )     اقوام   (      )   

7 –  کدام یک از کلمه هاى زیر مى توانند با هم هم قافیه باشند ؟ آن ها را کنار هم بنویسید. 

نیاز ، کنار ،  نام ، زار ،  دوام ،  راز

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

 8- در هر یک از بیت هاى زیر، فعل ها را جا به جا کنید و جمله را مرتّب نمایید. 

همان بِِه که نیکى بَُود یادگار                                            الف)  نباشد همى نیک و بد پایدار    

به جرئت کرد بال و پَر باز  ب)   کبوتر بّچه اى با شوق پرواز    

9-  جمع و مفرد بودن هر یک از فعل هاى زیر را مشّخص کنید.

   ( گفته بودند (      ،  ( )  ،   مى آمدم (    خواندید (  

نوشته اى (            )   مى خندند (    ) ،   
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10 -  ترکیبات وصفى ( موصوف و صفت. و اضافى ( مضاف و مضاف الیه ) را مشّخص کنید و در دو گروه بنویسید. 

دریاى بى کران ،  خلیج فارس ،  مسجد جمکران ، برگ سبز ، کوچ پرندگان ، نواحى گرم

ترکیبات وصفى : ------------------------------------------------------------------

ترکیبات اضافى:  ------------------------------------------------------------------

11 - دو کلمه ى «آشکار» و« نهان» نسبت به هم چه حالتى دارند ؟ یک مثال مشابه دیگر بنویسید.

12 -  از میان کلمه هاى زیر آن را که مناسب است در جاى خالى جمله قرار دهید.

د) دراز  ج ) بلند    ب) طویل    الف) طوالنى   

مادر بزرگ همیشه دانه ى آخر تسبیح را که مى انداخت ، صلوات را  .................  ختم مى کرد.

13 -  با کلمه هاى تقریباً هم معنا و هم آهنگ زیر جمله بسازید.

تعلیم و تدریس :  -----------------------------------------------------------------  

تفّکر و تأّمل :  --------------------------------------------------------------------  

مجلس و محفل :  -----------------------------------------------------------------  

معروف و مشهور :  -----------------------------------------------------------------  
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14 -  کلمه هاى جدول زیر را دو به دو باهم ترکیب کنید و کلمه ى جدیدى بسازید.

جزء  دومکلمه ى جدیدجزء اول

دستشکوفه

خوردهچیره

بارانروستا

نشینباران

زندهچشم

نوازالهام

15 –  معناى درست هر واژه را از بین گزینه هاى مقابل آن ها انتخاب کرده و زیر آنها خط بکشید. 

الف) تجلّى : دوستى ، پیدا شدن ، دیدن   

ب) حک : سنجیدن ، پاك ، تراشیدن  

پ ) سپاس دارى : شکرگزارى ،  ستایش ، پرچم دارى    

16 –  در کدام یک از جمله هاى زیر ، نهاد درست مشّخص نشده است ؟ 

الف) رشته اى در گردنم افکنده دوست  ( نهاد : دوست.  

ب) باز به گردون رسید / ناله ى هر مرغ زار ( نهاد : ناله ى هر مرغ زار )  

پ ) باد بهارى وزید از طرف مرغزار ( نهاد : باد بهارى )  

ت. خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع ( نهاد : غنیمت.   
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درس دوم: پنجره هاى شناخت

آن چــه کــه ایــن درس در پــى آن اســت ، ایــن موضــوع اســت  کــه بــراى شــناخت بهتر و بیشــتر پــروردگار 

بایــد بــه دّقــت بــه اطــراف نــگاه کــرد ، از تمــام حــواسّ  خــود  ( دیــدن ، شــنیدن و... ) اســتفاده و در بــاره ى 

آن هــا اندیشــه کــرد. شــاید بــه همیــن خاطــر اســت کــه در توصیــه هــاى دیــن اســالم  یــک ســاعت تفّکــر 

بهتــر از هفتــاد ســال عبادت اســت.

در حقیقــت دیــدن آفریــده هــاى پــروردگار و دّقــت در آن هــا مــا را در شــناخت بیشــتر و بهتــر از قــدرت و 

دانایــى خداونــد و لــّذت بــردن از جهــان آفرینــش یــارى مــى کنــد.

به طور کلى اهداف آموزشى این درس را مى توان در شش مورد زیر طبقه بندى کرد : 

1 -  تقویت روحیه ى ستایش پروردگار 

2 - تأکید بر نام بردن از پروردگار در آغاز هر کار 

3 -  شناخت  پروردگار از راه بهره گیرى از حواس پنج گانه 

4 - تقویت مهارت خوب گوش دادن 

5 - تقویت مهارت خوب نگاه کردن 

6 - پرورش توانایى دّقت و تأّمل در پدیده ها

یاد آورى

آن چــه در ایــن قســمت بــه آن پرداختــه شــده اســت ، کلمــه هــاى هــم خانــواده اســت. کلمــه هــاى هــم 

خانــواده بــه دوگــروه عربــى و فارســى طبقــه بنــدى مــى شــوند. ایــن درس بــه کلمــه هــاى عربــى اشــاره 

کــرده اســت. 
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کلمــه هــاى عربــى داراى ســه حــرف اصلــى و مشــترك هســتند کــه گاهــى حــرف یــا حروفــى بیــن حروف 

اصلــى قــرار مــى گیرنــد و کلمــه هایــى جدیــد بــا معانــى جدیــد اّمــا در مفهــوم نزدیــک بــه هــم بــه وجــود 

ــى آورند. م

مثــًال در کلمــه هــاى « علــم ، عالــم ، معّلــم » ســه حــرف مشــترك و اصلــى ، « ع ل م » اســت. در واژه ى « 

عالــم » بیــن حــرف اصلــى اول (ع ) و حــرف اصلــى دوم ( ل )، حــرف « الــف » قــرار گرفتــه اســت. 

در کلمــه ى مـــعلّم ، بــه ابتــداى کلمــه ى علــم ، حــرف « م » اضافــه شــده اســت و بــاز یک کلمــه ى جدید 

به وجــود  آورده اســت. 

همــان طــور کــه مالحظــه مــى شــود در تمــام ایــن ســه کلمــه تعــداد حــروف تفــاوت کــرده اســت ولــى 

ترتیــب قــرار گرفتــن  ســه حــرف اصلــى ( ع ل م ) تغییــرى نکــرده و جــا بــه جــا نشــده انــد. 

ایــن قانــون در واژه هــاى « خلــق ، خلقــت و خالــق » هــم دیــده مــى شــود یعنــى ســه حــر ف اصلــى « خ 

ل ق » اســت کــه در کلمــه ى خلقــت ، بــه انتهــاى ســه حــرف اصلــى ، حــرف « ت »  و در کلمــه ى خالــق 

بیــن حــروف اول و دوم    اصلــى حــرف « الــف» اضافــه شــده اســت. 

اینو یادت میاد؟

 
اضافه شدن دو کلمه به یکدیگر در صورتى که هر دو کلمه اسم باشند ، را « مضاف و مضاف الیه » مى گویند. 

براى تشخیص دوترکیب « مضاف و مضاف الیه »  و « موصوف و صفت » چند راه پبشنهاد مى شود : 

1 - اضافه کردن « ى » به پایان کلمه ى اول.در این صورت اگر ترکیب معنا دار بود « موصوف و صفت » است.

مثال : کوهى بزرگ : ( کوه بزرگ موصوف و صفت است.  

کوهى دماوند: ( کوه دماوند مضاف و مضاف الیه است.  

2 - اضافه کردن عالمت « تر » به پایان کلمه ى دوم. اگرترکیب معنا دار بود ، موصوف و صفت است.

مثال : کوه بزرگ تر   

بــه دو کلمــه ى مضــاف و مضــاف الیــه ، ترکیــب اضافــى و بــه  موصــوف و صفــت هــا ، ترکیــب وصفــى 

ــه مى شــود. گفت
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تمرین درس 2

1 -  براى هر یک از کلمه هاى عربى زیر دو هم خانواده بنویسید.

معلوم : ..........   ، .........  ظلم : ........   ، ..........   

هدایت : ..........  ، .......... حال : .........   ، ..........   

شهادت : ..........  ، ..........  حفظ : .......... ، ..........  

2 -  در هر یک از بیت هاى زیر کلمه هاى متضاد را پیدا کنید و زیر آن ها خط بکشید. 

کوته ز درت دراز دستى  اى هست کن اساس هستى    

* * * * * *     

با نور خود آشناییم ده از ظلمت خود رهاییم ده    

3 -  در جمله هاى زیر به جاى نقطه چین ها کلمه هاى مناسب به کار ببرید. 

الف) نام پروردگار مانند......... است که در هاى بسته را مى گشاید.

ب) خداوند از هر چه در جهان روى مى دهد ......... است. 

4 -  در جدول زیر کلمه هاى مترادف را با خط به هم وصل کنید.

عطوفتصبر

نوغم

غّصهتازه

شکیبایىرأفت
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5 -  جاهاى خالى را کامل کنید.

یعنى پاك بودنپاکى  = پاك + ى

یعنى: ..............................هوشیارى = ...............  + ى

یعنى: .............................................  = خون سرد + ى 

یعنى: .............................. جوانى = ...............  + ...............

6 -  کلمه هاى « حیات » و « حیاط » را در محّل مناسب در جمله هاى زیر به کار ببرید. 

در بهــار ، طبیعــت ............ از ســر مــى گیــرد و بنفشــه هــا دو بــاره بــه میهمانــى .............. کوچــک خانــه ى 

ــى آیند. ــا م م

7 -   هر یک از واژه هاى زیر را در یک جمله به کار ببرید.

-  طوفانى :  ......................................................................................................................

-  آفتابى :  ......................................................................................................................

-  ساحلى : ......................................................................................................................

8 -  تصّور کنید درون یک زیر دریایى شیشه اى  و در حال حرکت زیر دریا هستید ، آن چه را که مى بینید  

در سه خط بنویسید.

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------



ت
اخ

شن
ى 

ها
ه 

جر
پن

ها
ى 

شم
 ش

ى
رس

فا

19

9 -  ابتدا براى هر یک از این کلمه ها یک هم خانواده بنویسید ، سپس با هم خانواده ى نوشته شده یک جمله بنویسید.

الف) تحصیل =  ..............  :  ---------------------------------------------------------

ب) تشویق =  ................... :  -----------------------------------------------------------

10 -  یکى از چهار کلمه ى قصد ، قاصد ، مقصود و صادق با سه کلمه ى دیگر هم خانواده نیست. آن را پیدا کنید 

و دلیل خود را بنویسید.  

-----------------------------------------------------------------------------------

11 –  در جاى خالى کلمه ى مناسب بنویس. 

الف) پروانه از گروه ایمان ......................  ( برخاست ،  برخواست.)  

ب) ریحانه از بقیه ى گروه اجازه .................... (خواست ،  خاست. )  

پ ) معّلم پس از شنیدن ................... ( نضرات  ،   نظرات) گروه ها ، صحبت کرد.  

12- در بیت زیر ، قافیه را مشخص کنید و زیر آن ها خط بکشید. 

صفحه ها پشت سر هم مى روند  « در کتـاب چــار فصل زنـدگـــى   

لحظه ها با شادى و غم مى روند » هر یک از این صفحه ها یک لحظه اند   

13 –  جدول زیر را کامل کن. 

هم خانوادههم خانوادهریشه ى سه حرفى

منظور

خلق

صادق

تفّکر

علوم
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14 – پنج جمله بنویسید که مفعول داشته باشد و نهاد و گزاره ى هر یک را در جدولى مانند جدول زیر بنویسید.

گزارهنهاد

على را در خیابان دیدم.من

15- پسوند مناسب را رو به روى کلمات زیر بنویسید. 

ـ..........    ،     هندو..........                   ـ................     ،    خشم  فیل

ـ..............    ،     لنگر............                                                                                                                           ـ.........     ،     غم  وحشت

16- در متن زیر براى کلمه هاى مشخص شده ، یک کلمه ى هم معنى داخل کمانک بنویسید.

الف) خوب است کمى به خودمان بیندیشیم. (...................... )

ب) اگــر قــرار بــود هــر کــس تنهــا (......... ) ، نــام ( ........... ) خــودش را صــدا کنــد ، ســالم و خداحافظــى 

در میــان نبــود.

ــارى  ــى (....................) ، ی ــى ماننــد دوســتى (.................... ) ، مهربان ــد کلمــه های پ ) اگــر دیگــران نبودن

(.................. ) از لغــت نامــه هــا پــاك مــى شــد.

ناك      گاه 

گین    ستان    بان


