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چه شد که ما به فکر تألیف مجموعه »کتاب های کار و تمرین فارسی« افتادیم؟ 

درس فارسی عالوه بر مهارت خواندن و نوشتن، نیاز به تسلط به مفاهیم دستوری و ادبی 
دارد و تمرین های کتاب درسی برای رسیدن به این هدف خیلی کم است. 

همین شد که ما تصمیم گرفتیم کتاب کار و تمرین کاملی تألیف کنیم. 
اینکه باعث می شود شما کتاب درسی را خیلی خوب یاد بگیرید،  این کتاب عالوه بر 
قسمت هایی هم برای بچه های سخت کوش و ممتاز داره. پرسش های مبتکرانه برای این 

طراحی شده که شما به یک دانش آموز فوق العاده تبدیل شوید. 
هر فصل کتاب براساس موضوع بندی کتاب درسی تفکیک شده و هر درس آن شامل 

قسمت های زیر می باشد: 
1- واژه نامه 

2- درس نامه
3- سؤاالت تشریحی 

4- بیشتر بدانیم
5- پرسش های مبتکرانه 

6- آزمون های میان ترم و پایان ترم 
این کتاب را خانم گلزار فرهادی یکی از مؤلف های خوب کشورمان نوشته و خانم زینب 

عرب ناظر علمی کار بوده است.
عبدالحسینی  آسیه  خانم ها  مجموعه،  این  حروفچینی  و  طراحی  حرفه ای  گروه  از  باید 
)حروف چین و صفحه آرا(، بهاره خدامی )گرافیست(، سپیده رشیدی )تصویرگر( و جناب 

آقای حسین کشتی کار )مسئول فنی( هم تشکر کنیم. 
در آخر خسته نباشید می گوییم به آقای هادی عزیززاده )دبیر مجموعه( که برای به ثمر 

رسیدن این مجموعه مشاور و همراه ما بوده اند.   
انتشارات مبتکران
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گان مهم ردس  مترادف واژ

اطراف:.دور.و.برمحلّه:.قسمتی.از.یک.شهر.یا.روستا

انتها:.آخر،.پایان.قنّادی:.شیرینی.فروشی

عظمت:.بزرگیثبت نام:.نوشتن.اسم،.نام.نویسی

معّرفی:.آشنا.کردننگران:.دلواپس

بوستان:.باغ.با.صفا،.جایی.که.گل.های.خوش.بو.در.آن.بسیار.
است.

خاص:.ویژه،.مخصوص

بازارچه:.بازار.کوچکعادت:.آنچه.بر.اثر.تکرار،.رفتار.همیشگی.انسان.می.شود.

فیروزه ای:.به.رنگ.فیروزه،.آبی.متمایل.به.سبزخودمان را گرم کنیم:.آماده.ی.بازی.شویم.

گلدسته:.ستون.های.بلندی.که.در.مساجد.می.سازند.تا.صدای.گنبد:.برآمدگی.دایره.شکل.که.باالی.مسجد.می.سازند.
اذان.به.گوش.برسد.

بخوان و حفظ کن: پدر بزرگ

انگار:.شایدبغل کرد:.در.آغوش.کشید

عالی:.بسیار.خوبتشّکر:.سپاس.گزاری
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نشانه های جمع 
به.واژه.های.»مدادها،.دوستان،.کلمات«.توّجه.کن:.

چند.مدادمدادها یعنی

چنددوستدوستان یعنی

چند.کلمهکلمات یعنی

این.کلمات.جمع.هستند.و.اشاره.به.چند.چیز.یا.چند.نفر.دارند.
.دوستان کلمات.جمع.در.فارسی.دارای.نشانه.هستند..این.نشانه.ها.عبارت.اند.از:.ها. مدادها .......ان..

می.دانیم.که.در.زبان.فارسی،.تعدادی.لغت.عربی.هم.وجود.دارد؛.بنابراین.برخی.از.نشانه.های.جمع.عربی.هم.در.زبان.فارسی.
کاربرد.دارد..یکی.از.این.نشانه.ها.)ات(.است..

قطره  قطرات  مثال لحظه  لحظات  

نکته باید توجه داشته باشیم که »ان«، »ها« و »ات« در پایان کلمات همیشه نشانه ی جمع نیستند؛ بلکه ممکن است 

مربوط به خود کلمه باشند. 

مثال  جهان، اژدها، تابستان، شکالت

شبکه ی معنایی
گاهی.با.دیدن.یا.شنیدن.یک.کلمه.واژه.های.دیگری.در.ذهن.شما.مجسم.می.شود..مثاًل.وقتی.کلمه.ی.مسجد.را.می.شنویم.به.

یاد.قرآن،.امام.جماعت،.نماز.و.....می.افتیم..

بهار

نسیم خنکعید نوروزسبزهگل

مدرسه

مداددفترکتابکیف

به این واژگان شبکه ی معنایی می گوییم. 

برای.نوشتن.یک.مطلب،.دانستن.واژه.هایی.که.یک.شبکه.ی.معنایی.را.می.سازند،.کمک.بسیار.زیادی.به.ما.می.کند..
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جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کن. ( 1

فضای ـ ناراحت ـ عظمتی ـ اطراف

امید از اینکه هیچ دوستی نداشت، ............................... بود. 

او با دّقت به ............................... نگاه می کرد. 

بوستان، ............................... سبز بسیار زیبایی داشت. 

گنبد فیروزه ای و گلدسته های مسجد، ............................... داشت. 

کلمات مناسب را به هم وصل کن.( 2

مغازه   بیماران 

خاطرات   مغازه ها 

بیمار   خاطره 

حروف به هم ریخته را  مرتّب کن و کلمه ی با معنی بساز. ( 3

هـ  لـ  متـ  عـ  دـ  ا  ـ  ظ ـ ح ـ ـه ـ لا ـ ح ـ ت ـ رحـ 

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

با دو کلمه ی زیر یک جمله بنویس.( 4

دّکان    بازارچه

کلمه ی صحیح را از داخل کمانک پیدا کن و بنویس. ( 5

پدرت ............................. با محلّه ی جدید آشنا شود. )می خواهد ـ می خاهد( 

از بازارچه که .............................، به میدان رسیدند. )گذاشتند ـ گذشتند( 

امید هنوز به ............................. جدید، عادت نکرده بود. )محلّه ی ـ محلّه ای( 

او ............................. محلّه ی قبلی خود را به یاد آورد. )خاطرات ـ لحظات( 
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کلمات هم معنی )مترادف( را هم رنگ کن.  ( 6

کلمات به هم ریخته را مرتّب کن و جمله بنویس. ( 7

تعداد ـ مغازه ـ بازارچه ـ داشت ـ زیادی 

زیادی ـ بوستان ـ در ـ جمعیّت ـ بودند

مانند نمونه کامل کن. ( 8

مهمان
ها

ان 
ات

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

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

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

کتاب   
ها

ان 
ات

کتاب ها
.................

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

 

دوست
ها

ان 
ات

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

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

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

 
مسابقه

ها
ان 
ات

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

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

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

در هر جمله، کلمه ای که از نظر امالیی غلط است، پیدا کن و درست آن را بنویس.( 9

امید در کالس سوم، صبت نام کرده بود.                   

امروز مسابقه ای در محلّه ی بهارستان برگذار می شود.  

اهساس کرد دلش برای دوستانش تنگ شده است.     

با دیدن تصویر زیر، چه کلماتی را به یاد می آوری؟  ( 10

آن ها را بنویس. 
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نوشته های زیر را مانند نمونه کامل کن. ( 11

کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا بنویس. ( 12

مغازه ـ جمعیّت ـ صف ـ بعضی ـ فضا ـ نظر ـ اطراف 

متن درس را بخوان و جمله های درست و نادرست را با عالمت  مشخص کن.   ( 13

- محلّه ی جدید، نانوایی، مسجد و بازار داشت. 

- روبه روی مدرسه ی امید، بوستان بزرگی است. 

- بازی تا دو ساعت دیگر شروع می شود. 

- امید، درون دروازه ایستاد و بازی کرد.

- امید، در محلّه ی جدید به مهمانی آمده بود. 

به این فوتبالیست کمک کن تا به دروازه برسد، او برای رسیدن به دروازه باید از میان کلمه های چهار حرفی ( 14
بگذرد. )توپ های چهار حرفی را رنگ کن(. 
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کلمه های مربوط به هم را به یکدیگر وصل کن. ( 15

کلمه های زیر را با توجه به نوع )ان( و )ات( مانند نمونه در جدول قرار دهید.  ( 16

تعمیرات ـ خانه ات ـ تابستان ـ دختران ـ تصادفات ـ داستان ـ نوشته ات ـ درختان

»ات« آخر کلمه»ات« جمع »ان« آخر کلمه»ان« جمع 

جوانان.
.........................
.........................

بهارستان.
.........................
.........................

کلمات.
.........................
.........................

توّجه.ات.
.........................
.........................

 با دیدن کلمه ی زیر، چه کلمه هایی را به یاد می آوری، آن ها را بنویس. ( 17

بوستان 

بخوان و معنی کلمه های مشخص شده را داخل کمانک بنویس. ( 18

امید در کالس سوم، ثبت نام )........................( کرده بود. 

من می توانم دوستان جدیدی )........................( در اینجا پیدا کنم. 

دروازه بان تیم ما بیمار )........................( شده است. 

او پرسید )........................( »اینجا چه خبر است؟«

 متضاد واژه های مشخص شده را بنویس. ( 19

در دست پیر )........................( او بود. 

با خنده )........................( باز پرسید. 

مادر برای او زود )........................( / یک چای تازه )........................( آورد. 
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بیشتر بدانیم

یکی.از.راه.های.کسب.مهارت.در.نوشتن،.استفاده.از.واژه.های.متناسب.با.هر.موضوع.است..برای.نوشتن.مطلبی.در.مورد.

موضوعی.خاص،.ابتدا،.واژه.های.متناسب.با.آن.موضوع.را.برای.خودمان.می.نویسیم.و.سپس،.آن.ها.را.دسته.بندی.می.کنیم.و.
هر.دسته.از.آن.ها.را.در.جمله.هایی.مربوط.به.هم.به.کار.می.بریم.و.یک.»بند«.می.نویسیم..

 ✆껾釻飾鋾 찆軾 뛾돾껾壻

»گنبد فیروزه ای« یعنی چه؟  ( 1
.گنبدی.که.از.فیروزه.ساخته.شده.است. ب  الف.گنبدی.که.گلدسته.های.بلندی.دارد..

.گنبدی.که.رنگ.آن.آبی.متمایل.به.سبز.است.. د .گنبدی.که.گلدسته.های.آن.عظمت.خاصی.دارد... ج

امالی کدام کلمه صحیح نیست؟ ( 2
.قباًل. د .احساس. ج .اطراف.. ب  الف.درواز.بان.

شعر »پدربزرگ« سروده ی کیست؟ ( 3
.اسداهلل.شعبانی د .ناصر.کشاورز. ج .مصطفی.رحمان.دوست. ب  الف.محمود.پوروهاب.

در کدام یک از کلمات زیر »ات« نشانه ی جمع نیست؟ ( 4
.شکالت. د .تعطیالت. ج .انتظارات.. ب  الف.حشرات.

کدام نمودار با کلمه ی »محلّه« کامل می شود؟ ( 5

. ب .  الف.

. د . . ج
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کدام کلمه با »ات« جمع بسته نمی شود؟ ( 6

.تعمیر ب .  الف.میدان.

.قطره د . .باغ.. ج

کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟ ( 7

.خویشان ب .  الف.درختان..

.بوستان د . .دوستان.. ج

کدام کلمه با توّجه به معنی، غلط نوشته شده است؟ ( 8

.اطراف:.دور.و.بر ب .  الف.معّرفی:.آشنا.کردن..

.عادت:.کار.تکراری. د . .عضمت:.بزرگی. ج

کدام گروه از کلمات با حرف »صـ ـ ص« کامل می شوند؟ ( 9

.....بت.نام.ـ.بو....تان ب .  الف.خا....ّ..ی.ـ.......ف.نانوایی.

.مـ....ابقه.ـ.عـ......ا. د . .دو.....تان.ـ.مـ......جد. ج

در کدام گزینه، همه ی کلمات از نظر امالیی درست است؟ ( 10

.معّرفی.ـ.احصاس.ـ.بعضی. ب .  الف.محلّه.ـ.مغابل.ـ.عادت.

.ناراحت.ـ.تعداد.ـ.نظر. د . .لحضه.ـ.برگزار.ـ.شروع.. ج
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گان مهم ردس  مترادف واژ

آغاز: شروعنرم نرمک:.آرام.آرام،.آهسته

بحث:.گفت.وگو.پیوسته:.پی.در.پی،.به.دنبال.هم

ماهرانه:.با.مهارت،.استادانهجنب و جوش:.تالش،.جنبش

مفید:.سودمندنام نویسی:.ثبت.نام

پیشرفت:.جلو.رفتن،.رشد.کردنرتبه:.درجه

حرفه ای:.کسی.که.در.کاری.مهارت.دارد.مربی:.کسی.که.مهارتی.را.به.دیگری.یاد.می.دهد.

آب تنی:.شنا.کردن،.شست.و.شوی.بدن.در.آبجلب نظر کردن:.جلب.توّجه.کردن

مهارت:.توانایی.انجام.کاری.به.نحو.شایسته

بخوان و بیندیش: قّصه ی تنگ بلور

سفالی:.از.جنس.سفال،.ِگلیبیشه:.جنگل

باستانی:.بسیار.قدیمی،.کهنحیرت:.تعّجب،.شگفتی

شبیه:.مانند،.مثلناپدید شد:.پنهان.شد

ُتنگ:.پارچ.سفالی.یا.شیشه.ای.که.در.آن.آب.یا.نوشیدنی.های.
دیگر.می.ریزند.

موزه:.مکانی.که.چیزهای.قیمتی.و.قدیمی.را.در.آن.محافظت.
می.کنند.

فیروزه ای:.به.رنگ.فیروزه.)فیروزه.نوعی.سنگ.قیمتی.است(پونه وحشی:.نوعی.گیاه،.سبزی.خوش.بو.مانند.نعناع

صنوبر:.نام.درختی.زیبا،.نامی.برای.دخترانبلور:.نوعی.شیشه.ی.شفاف.که.برای.ساخت.ظرف.به.کار.می.رود.
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فصل اّول: نهادها

واژگان متضاد
-.بعضی.از.واژه.ها،.از.نظر.معنی.مخالف.هم.هستند..برای.پیدا.کردن.مخالف.یک.واژه،.ابتدا.باید.معنی.آن.واژه.را.بدانیم.تا.

بتوانیم.مخالف.آن.را.بنویسیم؛.مثاًل.تا.معنی.»تازه«.را.ندانیم،.نمی.توانیم.مخالف.آن.»کهنه«.را.بنویسیم..

خوش حال ≠ ناراحت  سرد ≠ گرم   روز ≠ شب   مثال دوست ≠ دشمن  

اهمیت تناسب فعل با دیگر اجزای جمله
به.دو.جمله.ی.زیر.توّجه.کن:.

.آن.روز.امیر.به.دیدن.مسابقه.ی.فوتبال.رفت..
.آن.روز.بّچه.ها.به.دیدن.مسابقه.ی.فوتبال.رفت..
به.نظر.تو،.چه.چیز.در.جمله.ی.دوم.اشتباه.است؟.

.بله،.درست.است،.درجمله.ی.دوم.فعل.نوشته.شده،.مناسب.جمله.نیست..
شکل.درست.این.جمله.به.صورت.زیر.است؟.

آن.روز.بّچه.ها.به.دیدن.مسابقه.ی.فوتبال.رفتند.

فعل.باید.با.انجام.دهنده.ی.کار.در.جمله.تناسب.داشته.باشد..

مثال 

ما........کتاب.....می.خوانیم.
.........

من........کتاب......می.خوانم.

شما........کتاب.....می.خوانید.
.........

تو........کتاب.....می.خوانی.

آن.ها....کتاب...می.خوانند.
..........

او........کتاب.....می.خواند.
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نام مکان ها

به.مکان.های.زیر.توّجه.کن.

..یک.مکان.دینی.است.. مسجد. .یک.مکان.ورزشی.است... استخر..

.یک.مکان.فرهنگی.است.. سینما. .یک.مکان.آموزشی.است... مدرسه.

.یک.مکان.بهداشتی.است.. خانه.ی.سالمت. .یک.مکان.اجتماعی.است.. محلّه....

پس.هر.مکانی،.معنای.خاص.خود.را.دارد..

تعریف َمَثل

َمثَل.سخن.کوتاه.و.مشهوری.است.که.به.قّصه.ای.عبرت.آمیز.یا.گفتار.نکته.آموز.اشاره.دارد.و.جای.توضیح.بیشتر.را.می.گیرد..

مثال:۱ آشپز که دو تا شد، آش یا شور می شود یا بی نمک 

مثال:۲ هرکه بامش بیش، برفش بیش تر 

درباره.ی.مفهوم.دو.َمثَل.باال.با.دوستان.خود.گفت.و.گو.کنید..
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فصل اّول: نهادها

껾韾ال껾룾韾 찆軾 ال꓾هلالج لج 

مرتضی و محّمد هم کالسی هستند. امروز آن ها مسابقه ی فوتبال داشتند ولی محّمد مریض بود و به مدرسه نرفت. ( 1
محّمد به مرتضی تلفن زد تا از نتیجه مسابقه با خبر شود، گفت و گوی آن ها را بنویس. 

مرتضی: ...............................  محّمد: ............................... 

مرتضی: ...............................  محّمد: ............................... 

مرتضی: ...............................  محّمد: ............................... 
کلمه های پنهان شده را از متن درس پیدا کن و بنویس. ( 2

دو تصویر را مقایسه کن و برای هرکدام دو جمله بنویس. ( 3

         

در هر ردیف، یک کلمه با بقیه فرق دارد، در جای خالی بنویس. ( 4

گرما ـ شنا ـ برف ـ آب  

باران ـ مدرسه ـ پاییز ـ سرما 

ورزش ـ نرمش ـ تمرین ـ زمستان 
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حاال با کلمه های داخل کادر یک جمله ی زیبا بنویس. 

در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس.( 5

مخصوص ـ تعطیلی ـ اصلی ـ همراه 

آن روز بعد از ........................... مدرسه، ........................... دوستم به طرف خانه راه افتادیم. 

کفش ها و لباس هایمان را در محّل ........................... گذاشتیم و بعد وارد سالن ........................... شدیم. 

به تصاویر نگاه کن و درباره ی موضوع آن ها یک بند بنویس. ( 6

               

جدول را کامل کن. ( 7

از دیدن دوستشان خوشحال شدند.آن ها

طلوع خورشید را تماشا می کرد. 

دانش آموزان 

مشغول مطالعه شدم. 

مردمی باهوش و با استعداد هستند. 


