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گلدسته:�مناره�ی�مساجد�و�معابدثبتنام نوشتن�اسم،�نام�نویسی
رار،�رفتار�همیشگی� ر� عادت:�آن�چه�بر�ا

انسان�می�شود.
سمتی�از�یک�شهر�یا�روستا محّله:�

به� متمایل� آبی� فیروزه،� رنگ� به� فیروزهای:�
سبز

واپس نگران:�د

عظمت:�بزرگیعظمت:�بزرگی

شبکهیمعنایی:گاهی وقت ها با شنیدن یک کلمه یاد واژه های دیگری می افتیم که از نظر معنا با هم 

ارتباط دارند.

مثاًل وقتی کلمه ی مدرسه را می شنویم یاد درس، معّلم، کتاب، دانش آموز، کالس و ... می افتیم.

در زبان فارسی به این ارتباط »شبکه ی معنایی« می گویند. 

مدرسه

کالس

دانشآموز کتاب

معلم

بند:  الزم است بدانید که یک »بند« به نوشته ی کوتاهی در حد 3 یا 4 خط می گوییم که در مورد یک 

موضوع مشّخص نوشته شده باشد و همه ی جمله های آن به هم مرتبط باشند. 



از  یکی  چیز  آن  اسم  آخر  به  باید  است،  بیشتر  عدد  یک  از  چیزی  تعداد  دهیم  نشان  این که  برای 

نشانه های »ها« یا »ان« را اضافه کنیم. 

مانند:

�

چندتایکی

کتا ب هاکتاب

بچه هابچه

لیوان هالیوان

چندتایکی

کتابهاکتاب

بچههابچه

لیوانهالیوان

چندتایکی

دوستاندوست

درختاندرخت

چندتایکی

دوستاندوست

درختاندرخت

 بعضی وقت ها هم از نشانه ی »ات« استفاده می کنیم. 

قطره  قطرات مانند: خطر  خطرات 

 باید دّقت کنید هنگام جمع بستن با »ات« اگر به کلمه هایی برخورد کردید که آخر آن ها 

صدای »ه یا ـه« بود، باید این صدا )ه یا ـه( حذف شود. 

قطره  قطره + ات  قطرات و ... مانند: خاطره  خاطره + ات  خاطرات 

 بعضی از کلمه ها را می توانیم با دو نشانه جمع ببندیم.

قطرات ـ قطره ها مانند: دوستان ـ دوست ها 

لی�به�محّله�ی�جدید�آمده�بودند انواده�اش�در�چه�ف �امید�و� 1 
� ت�بود �چرا�امید�نارا 2 

رار�داشت بال�در�کجا� �زمین�فو 3 
�از�یک�مورد�هم� بی � دیگر�می�شود �گرفتن�انسان�ها�با�ی با �ار ر�شما�کدام�یک�از�موارد�زیر�باع �به�ن 4 

�کنید. ا وانید�انت می�

خیاالتعادتنگرانیمهربانیتنهایی

قطره  قطره   خاطره + ات  خاطرات



ل�درباره�ی�دوست�بنویسید.� م �ا ر �یک� 5 

 

�دهید. �پاس ا� � ال�های� وجه�به�شعر�زیر�به�س �با�

ان م ن�ک ی گ د�رن داون ام� ه�ن �ب

گ گ�رن ک�رن ا ج ن د�س داون �

د ری آف وا� ه و� � آ ه� ک ی� دای �

است بهتر� ل،� گ وی� ب از� ه� ک ی� دای �

ده ی�ب ان رب ه ا�م ه�م ا�ب دای �

آ د� ن ان م ه،� ن ی ی�ک ب و� � ا ی� د

ان رب ه ده�ی�م ن ش د�ب داون �

شنگ ای� ه�ه روان پ د� داون �

د ری آف را� زه� ب س و� ل� گ و� ت� �در

است ادر� م ده�ی� ن از� ر� میمی� �

ده ب ی� ان م آس و� اده� س ی� �د

آفتا ون� چ رم،� گ و� ن� روش ی� د

�مانند�نمونه�جدول�زیر�را�کامل�کنید. 6 

..............................................................خنده ی مادر...............................

�دهید. �پاس ا� � الهای� وجه�به�شعر�زیر�به�س �با�

ان م نک ی گ د�رن داون ام� ه�ن ب

گ گرن ک�رن ا ج ن د�س داون

د ری آف وا� ه و� � آ ه� ک ی� دای

است بهتر� ل،� گ وی� ب از� ه� ک ی� دای

ده ی�ب ان رب ه ا�م ه�م ا�ب دای

د�آ ن ان م ه،� ن ی یک و�ب � ا ی� د

ان رب ه دهی�م ن ش د�ب داون

شنگ ای� هه روان پ د� داون

د ری آف را� زه� ب س و� ل� گ و� ت� در

است ادر� م دهی� ن از� ر� میمی

ده ب ی� ان م آس و� اده� س ی� د

آفتا ون� چ رم،� گ و� ن� روش ی� د

�مانند�نمونه�جدول�زیر�را�کامل�کنید. 6

..............................................................خندهی مادر...............................

�کلمه�ی�جدیدی�بسازد.� نا �یک�کلمه�از�شعر�پیدا�کنید�که�با� 7 
مانند: نا +   راحت       ناراحت

        نا + ...............  ............... 

تم�شوند.� � ِ اِ� دای� �کلمه�از�شعر�پیدا�کنید�که�به� �� 8 
مانند: خاطره

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

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

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

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



�دهید. �پاس �و� �های� وانید�و�به�پرس �متن�زیر�را�ب

ازه�می�آمد.�چند�نفری�در� �نگاه�می�کرد.�بوی�نان� ت�به�اطرا �شد.�او�با�د ار انه� امید،�همراه�پدرش،�از�

ازه�و� عداد�زیادی�م ر�به�بازارچه�رسیدند.�بازارچه� �نانوایی�ایستاده�بودند.�امید�و�پدرش،�کمی�جلو

و� � کی و� باس� از�آن�ها� ی� بع بزرگ�داشت.� و� دکان�کوچک�

از� ایی� چند دفتر.� و� � کتا دیگر،� ی� بع و� تند� می�فرو � کف

شت�و�به� نادی�گ ابل� ایی�داشتند.�امید�از�م آن�ها�هم�مواد�

شیرینی�هایی�که�چیده�شده�بود،�نگاه�کرد.

وّجه�به�متن�کامل�کنید. �جدول�زیر�را�با� 9 

سه کلمه که باید تشدید داشته باشند.

دو کلمه که یکی از شکل های نشانه ی »غـ« را دارند.

سه کلمه که با شکل های مختلف صدای »ز« نوشته شده اند.

�هم�معنی�هر�یک�از�کلمه�های�زیر�را�از�متن�پیدا�کنید�و�بنویسید.� 10 

............... روبه رو =  شیرینی فروشی = ...............  بیرون =  ............... 

............... نو =        دور و َبر=          ...............  فراوان =  ............... 

�شده�را�از�میان�کلمه�های�زیر�پیدا�کنید�و�در�کمانک�بنویسید.� ه�های�مش وانید�و�هم�معنی�وا �جمله�ها�را�ب 11 
افه�است. �کلمه�ا

شیریینفرویشنامنویسی

آبیآسمانیتیم

سبز

نو

بزرگی

ه
ّ
محل غمگین

 او در کالس سوم ثبت نام )...............( کرده بود و به محّله ی جدید )...............( عادت نداشت.

 مادرش که داشت وسایل خانه را جابه جا می کرد، از او پرسید: چرا این قدر ناراحت )...............( هستی؟

 امید از مقابل قّنادی )...............( گذشت و به شیرینی هایی که چیده شده بود، نگاه کرد.

 گنبد فیروزه ای )...............( و گلدسته های بلند آن، عظمت )...............( خاّصی داشت.



وّجه�کنید.  �به�کلمه�ی�زیر� 12 
نگهبان  نگه + بان

 یک واژه مانند آن از متن درس بیابید و بنویسید.

به طور جداگانه  را  یک  هر  اجزای  و  بنویسید  نگهبان  واژه ی  مانند  دیگر  کلمه ی  چهار   

مشخص کنید.

...............  ............... + بان ...............  ............... + بان 

...............  ............... + بان  ...............  ............... + بان 

وّجه�به�نمونه�جدول�زیر�را�کامل�کنید. �با� 13 

معنیکلمهترکیبواژه

بازار کوچکبازار + چهبازارچه

..............................صندوقچه
.............................................
.............................................
.............................................

وّجه�کنید�و�دو�کلمه�ی�دیگر�مانند�آن�بنویسید. ه�ی�زیر� �به�وا 14 
گلستان  گل + ستان 

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

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

ّنادی�بنویسید� �کلمه�ی�دیگر�مانند� �شما� ا ند�می�فروشند.� انی�که�در�آن�جا�شیرینی�و� ّنادی�یعنی�م � 15 
و�جدول�زیر�را�کامل�کنید.

معنیواژهواژه

جایی که در آن شیرینی می فروشند.قّنادی

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

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

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

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



ی�بنویسید. ا �کنید�و�در�جای� ل�کمانک�مش ه�ی�نوشته�شده�را�از�دا �وا حی ل� �ش 16 
 پسر گفت: امروز مسابقه ای بین تیم محّله ی ما و محّله ی بهارستان ............... )برگزارـ  برگذار( می شود.

 در این ............... )لحضهـ  لحظه( پدرش گفت.

 امید ............... )دروازبانـ  دروازه بان( خوبی است.

 ............... را  خانه  وسایل  داشت  که  مادرش   

)جابه جا ـ جابجا( می کرد.

ل�کنید. دیگر�و �را�به�ی ب �کلمه�های�مر 17 �

فوتبال

شنا

سوارکاری 

اسب

دروازه بان

استخر 

ه�های�زیر�را�با�یک�کلمه��کامل�کنید. ،�هر�گروه�از�وا ه�ی�معنایی�کلما وّجه�به�شب �با� 18 

 قاشق، چنگال، بشقاب، ...............  آسمان، خورشید، ستاره، ...............

 مداد، تراش، دفتر، ...............  بهار، نوروز، شکوفه، ...............

�معنایی�دارند.�آن�ها�را�پیدا�کنید�و�بنویسید.� با ه�وجود�دارد�که�با�هم�ار عدادی�وا �زیر� �در�عبار 19 
بازارچه تعداد زیادی مغازه و دکان کوچک و بزرگ داشت. بعضی از آن ها لباس و کیف و کفش می فروختند 

و بعضی دیگر، کتاب و دفتر.

 گروه 1:    بازارچه  ، ............... ، ...............  گروه 2: ............... ، ............... ، ...............

 گروه 3: ............... ، ............... ، ...............

�کنید.� �نیست،�آن�را�مش یه�متناس ه�ها،�یک�کلمه�با�ب �در�هر�گروه�از�وا 20 
 مسجد، گنبد، گلدسته، منبر، داور 

 شیرینی، قّنادی، پارکینگ، کیک

 چای، قند، گلدان، سماور 



�معنایی�داشته�باشند. با �یک�گروه�کلمه�بنویسید�که�ار 21 

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

ه�ی�معنایی�را�کامل�کنید. ه،�دو�کلمه�ی�دیگر�بنویسید�و�شب �برای�هر�وا 22 

روستا مادر    

کتابخانه بیمارستان     

�بنویسید�و�نمودار�را�کامل�کنید. ه�ها�ی�مناس ی�وا ا �در�جاهای� 23 
 

طبیعت

دریاکوه

ساحل

صدف

کشیت

............جنگل

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

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

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

�بسته�شده�اند،�پیدا�کنید�و�بنویسید. �از�بین�کلمه�های�زیر�کلمه�هایی�را�که�درست�جم 24 

ههاخوبان
ّ
محل پسرات پدرانمشکالتبوستانها



�مانند�نمونه�کامل�کنید.� 25 �

خاطره

...................    ها  

................... ان  

................... ات   

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

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

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

بّچه

بّچههاها 

ان 

ات 

 

 

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

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

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

 ها 

ان  

ات 

مهمان

 

...................  ها   

................... ان  

................... ات 

خانواده

��جدول�زیر�را�مانند�نمونه�کامل�کنید. 26 

اتانهاکلمه

.............................................محّله

پدرانپدرهاپدر

.............................................کیف

.............................................همراه

.............................................مسابقه

�مانند�نمونه�جدول�را�کامل�کنید. 27 

کلمهیمفردکلمهیجمع

لباسلباس ها

...............بزرگان

احساس...............

...............وسیله ها

...............داوران

...............خیاالت



�کنید.� �نیستند،�مش �در�هر�گروه،�کلمه�هایی�را�که�جم 28 
 دوستان ـ میدان ـ کودکان ـ نگران ـ مادران ـ مهمانان

 خانواده ها ـ آن ها ـ انتها ـ بّچه ها ـ رودها ـ منها

 خاطرات ـ مالقات ـ کلمات ـ لحظات ـ نجات ـ عادات 

 

�معنایی�داشته�باشد،�بنویسید�و�هر�دوی�آن�ها�را�در� با �که�با�آن�ار ه�ی�مناس �کنار�هر�کلمه�یک�وا 29 
جمله�ای�به�کار�ببرید.

 ورزش، ...............: ............................................................................................................................

 پروانه، ...............: .............................................................................................................................

ته�یک�جمله�بسازید. �با�کلمه�های�به�هم�ری 30 
 داشت/ فضای/ بوستان/ زیبایی/ بسیار/ سبز

جمله: ................................................................................................................................................

 راحت/ نمی خورند/ همه/ گل/ خیال/ بود/ که

جمله: ................................................................................................................................................

 دلش/ احساس/ تنگ/ شده است/ برای/ کرد/ دوستانش

جمله: ................................................................................................................................................

ویر�چه�کاری�را�معرفی�می�کند �هر� 31 

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



اری�کنید. �درست،�شماره�گ ی ر وانید�و�به� ّت�ب �جمله�های�زیر�را�با�د 32 
 در حال جست وجوی چیزی بود. 

 و به دزد گفت:

 شبانه دزدی برای دزدی به خانه ی فقیری رفت.

 فقیر بیدار شد.

 ما در روز روشن جست وجو می کنیم و نمی یابیم.

 ای مرد آن چه را که تو در شب تاریک می جویی 

ی�را�پر�کنید. ا وّجه�به�شعر�پدربزرگ،�جاهای�  �33با�
دیشب پدربزرگم

آمد به خانه ی ما

............... بغل کرد

بوسید صورتم را

مادر ...............

یک چای تازه آورد

او ............... بود و پایش

انگار ............... می کرد

با خنده باز از من

پرسید: ...............؟

کردم تشّکر از او

گفتم که ...............

در دست ............... او بود

باز آن عصای ...............

خندید و ...............

با آن عصا دلم را

� مانند�نمونه ه،�کلمه�بسازید.�  �34با�جابه�جا�کردن�ن

تار

یار

ناز

......بار

......

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

......

......

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




