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امالوواژهآموزي

1 كلمه هاي زير را به ترتيب حروف الفبا بنويسيد. 

�فر�ين   اّده  -  �آ ا�فه - �ج قهوه �ف ورده - � �ف فهم - دس�ق �ف هو�ش - �  

    

2 قسمتي از درس را كه مربوط به گفت و گوي »حاكم و پسر« است، بنويسيد. 

3 با توّجه به معني جمله ها، كلمه ي مناسب را انتخاب كنيد.

............. مي دهند. ) قضا - غذا ( بيرون مي آيند، پدر و مادر به آن ها  از تخم   وقتي كه جوجه ها 

 دانش آموزان در  .............. مدرسه مشغول ورزش بودند. )حياط- حيات (

ـ پايه و .................. همه ي گفت وگوها، توانايي علمي دانش آموزان است. ) اثاث- اساس(

 درس سوم
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امال

1 در جدول زير، كلمه هاي درس آمده است. پنج كلمه از آن ها را پيدا كنيد و با آن ها جمله بسازيد. 

نفرزنه
ررتبصد
وطماما
طسکیهج
چتمسفر
پتساوخ

2  با توّجه به متن، برای هريک از حروف داخل شکل، كلمه بنويسيد. 

    
سح
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      هنروسرگرمي

1 از روی سرمشق زير، خوش خط و زيبا بنويسيد .

�فر�ين ان �آ �ج داو�فد  �ف �فام  ن�جه  �فر�ي �آ �جان  �ف رد  س�فن  م  ��ك�ي

�فر�ين ان �آ �ج داو�فد  �ف �فام  ن�جه  �فر�ي �آ �جان  �ف رد  س�فن  م  ��ك�ي

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

 

2 خانه هاي جدول را به دل خواه با كلماتي از متن درس، پر كنيد. 

رديف اّول

رديف دوم

رديف سوم

كلمه ي سوم كلمه ي دوم كلمه ي اّول

 حاال با كلمات هر رديف يک جمله بسازيد؛ به طوري كه هر سه كلمه در آن جمله به كار رفته باشد.

جمله ي سوم:

جمله ي دوم:

جمله ي اّول:
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متن هايی مانند متن )الف( را متنعلمی و متن هايی مانند متن )ب( را متنادبی می گويند. 

دركمتن

1 دو متن زير را با دّقت بخوانيد. متن كدام يک از كتاب هاي درسي شما شبيه متن )الف( است؟ 
متن كدام يک از كتاب هاي درسي شما شبيه متن )ب( است؟ 

م  �ي �ف ا�فه ها�ف �ف ا�ين  د�يوارهاي  د.  �ف اسش �ج �ف �گرم  لي  �ف�ي ا  �ق دار�فد  گي ها�يي  � و�يرش ا�جا�في  �ي �ج واحي  �ف ا�فه هاي  �ف  )  ال�ف

د �گرم  �ي ورسش ور �ف ود �جا �ف لي �ف د، �ف�ي ا�ش �ج ا�فه اي كل�ف�ق �ف ود. ا�گر د�يوار �ف �يرون وارد �ف�ش ا �گرما ا�ف �ج و�فد �ق �ا�ف�قه مي �ش

ا�فه ها هم �جاع�ش  كل �ف �ف هاي �گ�ف�جدي سش ود. س�ق ا�فه وارد مي �ش ود و �گرما ا�فد�ك ا�فد�ك �جه ردون �ف مي �ش

ود دارد،  �ف و�ج ي �كه رد س�ق �ق �جاد�گ�يرها�ي د و ا�ف طر�ي �ك�ف و�ف �ف �ق �جام ها �ف�ف د �جه �پ�ش �ي ورسش ود �كه �گرماي �ف مي �ش

ود. ا�فه وارد �ش هواي �ف�فك همراه �جا �جاد �جه ردون �ف

دا�فه  كمي  � و  كمي مي �پر�يد  � و�قر،  �ك�ج �گرم،  و هوا  �جود  ان  ا�ج��ق �ق د�فد.  �جا هم دوس�ق �ش و�قري  �ك�ج و  ك  �ش �ج �گ�ف  ) �ج

وا�فدن �جود و هر�په  وا�ف �ف ي و �آ كر �جا�ف � ك همه ا�ش �جه �ف �ش �ج �فو�قه �فما�فد. اّما �گ�ف ي �آ ان، �ج م��ق ا رد �ف مع مي �كرد �ق �ج

ان  م��ق ، �ف يرف ر�ف�ق � ان و �پا�ي ا�ج��ق . �ق �ق ا�يده اي �فداسش ، �ف ا�ف�ق هم �جا�ش م��ق كر �ف � و�قر �جه او مي لگ�ف�ق �كه �جه �ف �ك�ج

و�قر  �ك�ج سرا�ف  �جه   ، �ق �فداسش وردن  �ف �جراي  ي  يرف � �پ �كه  ك  �ش �ج �گ�ف  . �گر�ف�ق را  ا  �ج همه  �جر�ف  و  سرما  مد.  �آ

ود؟« �ج �ف و�ف�ق  م��ق �ف كر  � �ف �جود،  و�ف�ق  م��ق �يك  �ج �يك  »�ج  : لگ�ف�ق و�قر  �ك�ج  . واس�ق �ف كمك  � او  ا�ف  و   ر�ف�ق 

2 تفاوت هاي متن )الف( و )ب( را در جدول زير بنويسيد. 

متن )الف(                      متن )ب(
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نگارش

 به »جمله های موضوع« زير دّقت كنيد. موضوع كلّي و موضوع كوچک تِر آن را بنويسيد.

الف( آلودگي هوا داليلي دارد.  

موضوعكلّي:

موضوعكوچكتر:

ب( پرچم ايران سه رنگ است.  

موضوعكلّي:

موضوعكوچكتر:

( جانوران بر دو دسته اند. �ج  

موضوعكلّي:

موضوعكوچكتر:

جمله ِي موضوع از موضوع كلّی و موضوع كوچک تر تشکيل شده است. 
به مثال زير توّجه كنيد:

جملهیموضوع: نان، انواعي دارد.  
موضوعكلّی: نان         

موضوعكوچكتر: انواع نان  




