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     امال و واژه آموزي

بنويسيد.          درس  متن  به  مراجعه  با  را،  افتاده  جا  حروف  ابتدا  شده،  داده  كلمه هاي  به  توّجه  با   1
سپس آن ها را به ترتيب حروف الفبا مرتّب كنيد. 

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

نشا...    خوشـ ...ال    انتـ ... ار   غو ... ا     چـ ... ره    پاكيـ ... ه     همـ  ... ـمه

2 جدول زير را با توّجه به متن درس، كامل كنيد.

 

ط
صـ ص

ظ

کلمه  حرف

3 يك متن بنويسيد و سه تا از كلمه هاي زير را در آن به كار بريد.

خودخواه، 
خودبين، 

خودجوش، 
خودپسند، 

خودكار

  درس هفتم
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        امال

1 طبق دستور كار داده شده، فّعاليت زير را انجام دهيد.  

الف( 

ب(

حياط  
مضرب
خروش
نگار  

 حرف اّول
 حرف دوم

 حرف چهارم
 حرف سوم

هم  كنار  ترتيب  به  را  حروف 
بچينيد و كلمه ي جديد بسازيد.

   

جمالت
امواج
ميعاد

تعليم  

 حرف اّول
 حرف دوم

 حرف چهارم
 حرف پنجم

هم  حرف سوم كنار  ترتيب  به  را  حروف 
بچينيد و كلمه ي جديد بسازيد.

      صداقت 

2 جمله هاي زير را با كلمه ي مناسب تكميل كنيد.

�بال �ت وم، مس�ئوالن، اس�ت ا�زه، ه�ب ا�ت �ت مسش

كي مي رسد؟!  ماري مي �ك�د�يم لكه رو�ز ........................... � ه سش �يك ا�ز ما، ل��ز   ه�

ك� مي �ك�دم. � ا�زه ي م�دم �ز �ت مع�ي�ت و .......................... عاسش وه �ب �ب ط �به ا�ز    �ز�ت

معي ................................ �گو�ش مي داد�زد. د و �ب ، مي �گ��ي��ت�ز و�ت ي ا�ز �ش    �ب��ز
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     هنر و سرگرمي

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

�ب و هوا  م�ين و �آ �باس�ت�كودکان، ا�ين �ز �ي ان لكه �چ�گل و �ز ا�ين رد�ز�ت

�ب و هوا  م�ين و �آ �باس�ت�كودکان، ا�ين �ز �ي ان لكه �چ�گل و �ز ا�ين رد�ز�ت

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

�ت همه  ان و �كوه و دسش ا�زه ي ماس�ت�با�ز و �بس�ت �ي سش ا�زه ي ما و �آ �ز

�ت همه  ان و �كوه و دسش ا�زه ي ماس�ت�با�ز و �بس�ت �ي سش ا�زه ي ما و �آ �ز

......................................................................................................................................................
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2 درجدول زير هر كلمه با نشانه ی آخر كلمه ی قبل شروع می شود. با كمك كلمه های درس اين 
كار را ادامه بده و جدول را كامل كن.
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     درك متن

  جمله هاي زير را بخوانيد و به كلماتي كه مشّخص شده است، توّجه كنيد.

كل �بود. ار مسش �زان �بس�ي ي �ب� �آ ي�و�ز � �يان �چا�يداري مي �ك�د�زد؛ اّما �چ ورا�ز �يان رد �ب�ا�ب� �ت   ا�ي�ا�ز

ود،  كمان رها �ش ي� ا�ز � ون �ت� و�ب مي دا�زم �چ ؛ اّما �ز ي �ز�يس�ت ص و ع�ي�ب حچ �ز�ت     رد �بدن من ه�ي

. واهد ر�ز�ت �ي�ون �ز همه ي �ز�ي�وي من ا�ز �تن �ب

ك�د�زد. � دا �ز �ي د؛ و�ي او را �چ �ت�ز و�و �گ�ش ي� �كو�چ � �بال سش ه� را د�ز اي �ش ن ها همه �ب   �آ

 در مثال هاي باال كلماتي مانند » اّما « و » ولي« جمله ها را به هم وصل مي كنند. مثاًل در جمله ی 
شماره ي سه، دو جمله ي زير با » ولي« به هم وصل شده اند. دّقت كنيد كه مفهوم دو جمله در مقابل 

هم است.

د. �ت�ز و�و �گ�ش ي� �كو�چ � �بال سش ه� را د�ز اي �ش ن ها همه �ب   �آ

ك�د�زد. � دا �ز �ي   او را �چ

 کتاب خواني

يك كتاب داستان دركالس بخوانيد و جمالتي كه در آن با » اّما « و » ولي« به هم وصل شده اند، 
پيدا كنيد و در كادر زير بنويسيد.

ان: ........................     ام داس�ت �ز
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      نگارش

 الف( به يك گلدان گل با دّقت نگاه كنيد و يك بند توصيفي بنويسيد.

 ب( درباره ی كارهايي كه در تعطيالت آخر هفته انجام داده ايد، فكر كنيد و يك بند روايتي بنويسيد.




