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 -ربیع -غنیمت -مرغزار -طرف -گمراهی -سپاس داری -نعمت -آفریدگار -خلق -معرفت

 .مشاجره -غرق -حک -تعجّب -صحرا -صخره -غفلت -موزون -قمری -هوشیار -نظر
 

 

 ها پاسخ دهید.حکایت زیر را بخوانید و به پرسش

چیزی به من بدهید وگرنه به خدا »اند. گفت: ای از بزرگان ده را دید که نشستههدرویشی به دهی رسید. عد  

ها ترسیدند و هرچه خواسته بود به او دادند. بعد آن «قبلی کردم. هِ کنم که با دِ قسم با این ِده همان کاری را می

جا. شما هم اگر ها چیزی خواستم، ندادند. آمدم ایناز آن»گفت:  «با ِده قبلی چه کردی؟»از او پرسیدند: 

 «رفتم.دادید به ِده دیگری میچیزی نمی

 (48طنز کمال:  )دهستانی،

 گفت؟ها چه ه را دید، به آنوقتی درویش بزرگان دِالف( 

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

 زورمند و قدرتمند بود؟ چرا اهالی دِه هر چه درویش خواست به او دادند؟آیا درویش ب( 

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

ه به حکایت درس اب ل  توج  ت»او  ت، بگویید؛ محب   ها را روی شن نوشت؟ها را روی سنگ و بدیچرا باید محب 

......................................................................................................................... 
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 های زیر نادرست است؟ چرا؟یک از جملهکدام

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

 برگ درختان سبز، در نظر هوشیار. -الف

 کند.هر گل و برگی که هست، یاد خدا می -ب

 این همه خلق را که شما ببینید بدین چندین بسیاری.  -ج

 هر کدام از انواع جمله مثالی بزنید.برای 

 

 
 

 کدام است؟ رنگ بزنید. فعل،«دوست دارم، خدای مهربان را»ی در جمله

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشنکته
 (.است سرد هوا. )دهدمی را خبری که ایجمله: خبری

  ؟(است سرد هوا چرا. )کنیممی پرسش جمله این با: پرسشی
 (.بردار را کتاب.) شودمی بیان فرمان یا خواهش با: امری

   (!وستت دارمد مهربان، خدایای . )است عاطفه و شگفتی احساس بیانگر: عاطفی



 

 

13 

 های مترادف )هم معنی( را به هم وصل کنید.کلمه

 

 گذاری کنید.ی زیر را نقطهسپس نوشته ،درس را خوب بخوانید

 
 پس از خواندن درس، جدول را کامل کنید.

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشتوصیه
 امالی به درس، متن در نقطهچند و نقطهبی هایکلمه شناخت و تشخیصگرامی!  یاولیا

 این تا دهید قرار فرزندتان اختیار در متنی توانیدمی هم شما. کندمی کمک هاواژه درست
 .دهد انجام را تمرین
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 را از درس پیدا کنید و بنویسید. مانند نمونه: « کار»ی های هم آهنگ با واژهتمام کلمه

     

                

     
 رنگ بزنید.  ،ل وجود دارندکه در درس او   را های زیرهر کدام از کلمه

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشتوصیه
 کمک آموزدانش امالی به که این برعالوه آهنگ،هم هایکلمه کردن پیداگرامی!  یاولیا
 دهید قرار فرزندتان اختیار در شعری. است «قافیه» آموزش برای تمرین بهترین کند،می

 .بنویسد و کند پیدا را شعر آهنگهم کلمات بخواهید او از و
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 . یدآید در دو سطر بنویسمی انو هرچه به نظرت یدبه تصویر نگاه کن

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

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

 یک سطر بنویسید.« .هر آن کس که دندان دهد، نان دهد»المثل ی مفهوم ضربدرباره

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

ها های آنها و شباهترا با هم مقایسه کنید و تفاوت هاهستند، آن سعدی و ابوعلی بلعمیزیر دو تصویر 
 در دو سطر بنویسید.از نظر ادبی را 

     

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

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

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشنکته
 قرار کنارهم با فرزندتان. است «متن درک» به رسیدن هایروش از یکی ،«مقایسه»

 .بردمیپی هاآن هایوشباهت هاتفاوت به شخص دو یا چیز دو العاتاطّ دادن
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 سپس آن را به نثر ساده برگردانید. ،بخوانیدمتن زیر را 

از   غزنینخب 

ازان دِر دک   ربا و درویشان در رنج افتادند و به غ   عزیز و نایاب شد؛ ،ببستند؛ و نانها انشنیدم که در غزنین، خب 

م به درگاه شدند. و پیِش  نان تنگ  چرا»گفت:  .سلطان، از نانوایان بنالیدند. فرمود تا همه را حاضر کردند تظل 

گوید: کند و میخرد و در انبار میرند نانوای تو میو آگفتند: هر باری که گندم و آرد در این شهر می« اید؟کرده

خاص را بیاوردند، در زیر پای فیل افکندند. چون بمرد، بر دندان  ازسلطان بفرمود تا خب   «.فرمان چنین است»

ان نگشاید از نانوایان، با او همین هر که دِر دک  » :کردندمنادی میپیل ببستند و در شهر بگردانیدند. و بر روی 

 خرید.                    انی پنجاه من نان بمانده بود و کس نمیو انبارش خرج کردند. نماز شام بر دِر هر دک  « کنیم.

 (195: 1387نامه، ی قابوس)گزیده

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

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

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

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

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

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

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشتوصیه
 معنی هم باید بنویسد، ساده نثر به را متنی بتواند فرزندتان که آن برای اولیای گرامی!

 یاری هاهکلم (مترادف) معنی هم کردن پیدا در را او بداند، را متن هایهکلم (مترادف)
 .کنید
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 ..بنویسید آن روی از باریک سپس و کنید پررنگ ابتدا شده؛ نوشته رنگ کم کهرا زیر  بیت
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