تمرین 1

معنای بخشی را که زیر آن خط کشیده شده است ،در جای خالی بنویس.

1

 -1بینی چه رقـمهای شگـرف 1اسـت و دلآرا

بـــر صفحـــهی هســـتی ز خداونـــد ،تعالـــی؟

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

 -2چهخوشصیددلمکردی،بنازمچشممستترا

که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیرد

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

 -3مـا را دو متـر خانه از این شـهر شـد نصیب

بـاور نمیکنیـد اگـر هـم ،قـدم کنیـد!

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

 -4تـا دیـدهات ز پرتـو اخـالص روشـن اسـت

اَنـــوا ِر حـــق ز چشـــم تـــو پنهـــان نمیشـــود

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

 -5بلبلـــی شـــیفته میگفـــت بـــه گل

کــه جمــال تــو چــراغ چمــن اســت

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

 -6و در ایـــن حجـــره هـــر کـــه شـــد بیـــکار

شـــکر پـــروردگار موجـــود اســـت

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

 -7خواجـــه در ابریشـــم و مـــا در گلیـــم

عاقبـــت اي دل ،همـــه یکســـر ِگلایـــم

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

 -8گشتوگذار در طبیعت و دور هم جمع بودن ،از بهترین تفریحات آدمی است.

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

 -9مقصود این نیست که دائماً راحت و آرام بر خود حرام کنید.

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

 -10این روزها خشونت در این شهر افزایش فوقالعادهای یافته است.

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

تمرین 2

مترادف عبارتهاي زیر را در میان جملهها پیدا کن .سپس هر عبارت را جایگزین مترادف آن در جملهي
موردنظر بکن و جمله را بازنویسي کن( .دقّت کن که یکي از عبارتهاي زیر اضافه است).
قدر بدانید ـ ببخشد ـ پاسخ دادم ـ سالمتﻲ بدهد ـ خواندم ـ شگفتزده شد

 -1نامهي مح ّبتآمیز شما را قرائت کردم.
 -2از ّ
حل مسائل ریاضﻲ و خواندن جﻐرافیا به وجد آمد.
 -3از خداوند خواست به او اخالص و ه ّمت بلند عطا کند.
 -4اطاعت و خدمت پدر و مادرتان را غنیمت شمارید.
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 -5از خدا خواست که بیماري و کسالت مادر را شفا دهد.
 -1ﺷﮕﺮﻑ= ﻋجﻴﺐ

تمرين 3

در هر کدام از جملههای زیر دو واژه وجود دارد که با هم «مترادف» هستند .این دو واژه را پیدا کن و در جای
خالی بنویس.

خرمی درسهایتان را خوب بخوانید و در همان حال ،به وظایف اسالمی که انسانها را میسازد ،عمل کنید.
 -1امید است با نشاط و ّ
............................. = .............................
 -2او از صید گنجشکی کوچک با تیر و کمان احساس بیزاری و تنفّر میکرد.
............................. = .............................

 -3از خداوند خواست به قلب نگران مادر نیز آرامش و نشاط بخشد و بیماری و کسالت او را شفا دهد.
............................. = .............................
 -4همهی این کارها مفید به نظر میرسد و امیدواریم که برای مردم این ناحیه سودمند باشد.
............................. = .............................
تمرين 4

برای هر کدام از واژههای نوشتهشده ،در جملهها و بیتهای زیر یک «متضاد» پیدا کن و روبهروی آن واژه بنویس.

بدبختی ≠ ...............................

بینیاز ≠ ...............................

پسرفت ≠ .............................

سالمت ≠ .............................

 -2ســــــراپا اگـــــــر زرد و پژمردهایــــــم

ولـــی دل بـــه پاییـــز نســـپردهایم

 -3سایهی معشوق اگر افتاد بر عاشق ،چه شد؟

مـا بـه او محتـاج بودیـم ،او به ما مشـتاق بود

 -4همچنین نجم 1سعادتش در تر ّقی بود تا به اوج ارادت رسید.
 -5پادشاه اصالً در شرایط خوبی نیست؛ کسالت او روز به روز شدیدتر میشود.
تمرين 5

 -1محتاج ........................... :؛ 		...........................

 -2تنفّر ........................... :؛ ...........................

 -3اخالص ........................... :؛ 		............................

 -4خدمت ........................... :؛ ...........................

(ره)

برای هر کدام از واژههای زیر ،دو واژهی همخانواده بنویس.

درس هشتم ـ نصيحت امام

 -1بیــــامـ ــوزمت کیـــمــ ــیای سعـــ ــادت

ز همصحبـــت بـــد ،جدایـــی جدایـــی
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 -1نجم= ستاره

تمرين 6

در هر مورد ،با کمک نمونهی نوشتهشده ،معنای واژهها را بنویس.
کنجکاوانه = ...........................

هوشمندانه = ...........................

ا -صمیمانه = با صمیمیت

مؤمنانه = ...............................

مشتاقانه = ...............................

 -2کسالتآمیز = همراه با کسالت

نصیحتآمیز = .......................

مح ّبتآمیز = ...........................

 -3یــارا = ای یـــار

امـامـا = .................................

سـاقـیا = .................................

تمرين 7

در هر جمله ،منظور از بخشی که مشخّ ص شده است ،چیست؟

 -1از خداوند ،تعالی ،سالمت و سعادت و تر ّقی در علم و عمل برای شما نور چشمان آرزو میکنم.

ّ -2
علمه مح ّمدتقی جعفری از همان کودکی همراه دایی و برادرش به دامن طبیعت میرفت.

 -3حرم ،دل او را آرام میکرد و مدرسه ،اندیشهاش را.

 -4حجرهای ساده و کوچک نصیب او شد .حجرهای که برای مح ّمدتقی از همهی دنیا بزرگتر بود.

تمرين 8

در هر دسته از واژههای همخانوادهی زیر ،سه حرف مشترک وجود دارد؛ آنها را پیدا کن و روبهروی هر دسته بنویس.
 -2اِنتصاب؛ منصب؛ نصیب ........ :؛  ........؛ ........

 -1مختلف؛ اختالف؛ تخلّف ........ :؛  ........؛ ........
تمرين 9

در هر دسته ،واژهای را که با واژههای دیگر همخانواده نیست پیدا کن و درون کمانک بنویس.

 -1سالمت ؛ تسلیم ؛ المسه ؛ سالم ؛ مسالمت ().............................
 -3حل ؛ هالل ؛ محلول ؛ ّ
حلل ؛ تحلیل
تمرين 10
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اولين

ّ -2
علمه ؛ تعلیم ؛ معلّم ؛ معامله ؛ عالم ().............................

().............................

در ميان واژههای زیر ،نشانهی تشدید ( ّ ) را روي هر واژهاي كه به تشديد نياز دارد ،قرار بده.
عطش
لذت

محبتآمیز
روحاللـه

علـامه

راضی

ترقی

محمدتقی

دارالشفا
وظایف

حجره
تنفر

همت

عليهالسالم

معظم
مفيد

تمرين 11

توجه به معنی هر واژه ،جای خالی را با حرف مناسب پر کن.
با ّ

 -1اخال : ....پاکدلی

.... .... -2ش :تشنگی

 -3مسا....ل  :سؤاالت

.... -4یّاد  :شکارچی

 -5مـ.....تاج  :نیازمند

 -6سـ....ادت  :خوشبختی

.....-7ریح  :سازهی فلزی یا چوبی اطراف قبر بزرگان
تمرين 12

در هر جمله ،امالی درست را انتخاب کن و دور آن خط بکش.

 -1او توانست در مسابقات «قراعت  /قرائت» قرآن مقام ا ّول را به دست بیاورد.
 -2رسیدگی به اینگونه موارد از «وظایف  /وضایف  /وذایف» ماست.
ّ
ّ
دارالشفا» شد.
«دارلشفا /
 -3مح ّمدتقی از حرم راهی مدرسهی
 -4امیرالمؤمنین دست کمیل را گرفت و به «سحرا  /صحرا» برد.
 -5ما با این کار «بیزاری  /بیذاری» خود را به همه نشان دادیم.
تمرين 13

در نوشتهی زیر امالی چهار واژه نادرست است .این چهار واژه را پیدا کن و دور آنها خط بکش؛ سپس امالي
درست آنها را در جای نشان دادهشده بنویس.

«بر اساس رسم کحنهای که در خانوادهی ما هست ،هفتهی پیش یک مهمانی بزرگ داشتیم .در خانه جای سوزن انداختن نمانده
بود .اتّفاقاً خیلی هم خوش گذشت! ولی آنچه که از این مهمانی نسیب من شد ،سردرد و تب و گلودرد و خالصه بیماری بود!

است».
.......................... -1
تمرين 14

.......................... -2

.......................... -3

 -1سعی کنید برای اسالم و جمهوری اسالمی و کشورتان مفید باشید.

(ره)

در جملههای زیر «مسند» را پیدا کن و زیر آن خط بکش.

.......................... -4

درس هشتم ـ نصيحت امام

کصالتی که فکر کنم حاال حاالها نمیخواهد دست از سر من بردارد .شک ندارم که حوضور آنهمه مهمان دلیل این بیماری بوده

ّ -2
علمه مح ّمدتقی جعفری از همان کودکی کنجکاو بود.
 -3وقتی میشنید همکالسیهایش از شکار پرندهای حرف میزنند ،با ناراحتی از آنها دور میشد.
ّ -4
علمه جعفری شیفتهی طبیعت بود.
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تمرين 15

توجه به توضیحی که در کتاب فارسی دربارهی تفاوت معنای «گزاردن» و «گذاردن» آمده است ،هر یک از
با ّ
توجه به معنای نوشتهشده ،با «گزار» یا «گذار» ترکیب کن و در ستون
واژههای ستون سمت راست جدول را با ّ
سمت چپ جدول بنویس.

بخش ا ّول

معنای واژه

گشت و ..........

گردشکردن

سپاس..........

ّ
تشکرکننده

بنیان..........

مؤسس
ّ

بر ..........کننده

اجراکننده

شکر..........

شکرکننده

نماز..........

نمازخوان

پایه..........

آغازگر

تمرين 16

امالی درست واژهی نهایی
توجه به معنای گزاردن و گذاردن)
(با ّ

از میان واژههای زیر ،واژههای جمع را پیدا کن و در جدول پایین بنویس .سپس مفرد هر واژه را نيز روبهروي
آن يادداشت كن.

وظایف

پرندگان

خاطرات

احساس
همان

واژهي جمع
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صحرا
ساعات

مسائل
علوم

انسان
تلخترين

دقایق
اماما

مفرد واژه

تمرين 17

در هر جمله نقش دستور ِ
متمم) عبارت «زبان فارسی» را در جای خالی بنویس.
ی (نهاد؛ مفعول؛ مسند؛ ّ

 -1زبان رسمی کشور ما زبان فارسی است).............................( .
 -2زبان فارسی میراث نیاکان ماست).............................( .
 -3من از ته دل به زبان فارسی عشق میورزم).............................( .
تعجب کردم).............................( .
 -4وقتی فهمیدم زبان تاجیکستان هم زبان فارسی استّ ،
 -5وظیفهی همهی ماست که زبان فارسی را ارج بنهیم).............................( .
تمرين 18

توجه به جملهها و بیتهای زیر جدول را پر کن.
با ّ

بچههــــــا در کالس جنـــــگل ســــــبز
ّ -1

جمـــع بودنـــد دور هـــم خوشـــحال

 -2دانـش انـدر دل چـــراغ روشــن اســت
 -3شــدش گیتــی به پیــش چشـم تاریـک
 -4چـادر مــن چـلـچـــراغی از صــفاســت
 -5اندکاندک صحــرا از نظر ناپدید میشد.
 -6جامعهی ما از میلیونها جوان دختر و پسر برخوردار است.

1
2
3

5

(ره)

4

مسند

فعل

درس هشتم ـ نصيحت امام

شماره

نهاد

گزاره

6
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تمرين 19

هر یک از موارد زیر نشانهی اختصاری چه چیزی است؟ آن را به طور كامل بنويس.

« -1ع» ...................................... :

« -2ص» ....................................... :

« -3س» .................................... :

« -4ره» ........................................ :

« -5هـ ق» ................................. :

« -6هـ ش» ................................... :

تمرين 20

عنوان نامههای زیر را بخوان و در هر کدام ،نوع نامه (اداری؛ دوستانه؛ خانوادگی) را در کمانک بنویس.

 -1سحر جان ،دوست مهربانم ().............................

 -2دایی و زندایی عزیز

 -3مدیر محترم دبستان اندیشه ().............................

 -4معلّم گرامی ،سرکار خانم علوی ().............................

تمرين 21

().............................

با هر کدام از واژههای تکرارشدهی زیر ،جملهای زیبا بنویس.

 -1یواش یواش:
 -2لحظه لحظه:
 -3ن َم ن َم:
تمرين 22

ده واژه بنویس که در آنها فقط از حروف واژهی «زمستان» (ز ـ م ـ س ـ ت ـ اـ ن) استفاده شده باشد.

مانند :ستم /نان /تماس /زمزم /آستان /سام و...

تمرين 23

حداقل در دو بند ادامه بده.
با بهرهگیری از تخ ّيل ،متن زیر را ّ

دیروز وقتی از سرازیری نزدیک خانهمان پایین میآمدم تا به مدرسه بروم ،ناگهان پایم به ّ
تکه سنگ شکستهی پلّهها گیر کرد و...
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تمرين 24

فرض کن همراه با مدرسه به اردویی چندروزه خارج از شهر یا روستای خود رفتهای .از آنجا یک نامهی
خانوادگي برای پدر و مادرت بنویس و از ماجراهای روز ا ّول سفر خود ،برایشان تعریف کن.

تمرين 25

نامهای به یکی از اقوام خود بنویس و در آن ضربالمثل «کوه به کوه نمیرسد ،ولی آدم به آدم میرسد» را
به كار ببر.

درس هشتم ـ نصيحت امام
(ره)
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