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بطیتع: یشخب از هجان                                                                  آغشال: زابهل

ازید: دخا                                                                 گوای: رسا

آلودیگ: ثکیفی                                                                 دپلذری: ومرد نسپد

شناط: شادایب                                                                                  ابثع: دیلل

زگارش: یبان اکراهی اجنام شده                                           

جوی: گذراگه ابریکی هک آب از آن یم گذرد.

رگدش یملع: رگدش دتسه  مجیع هب ظنمور ایدریگی اطمبل

فههت ی گذتشه چّبه اه اب آومزاگر خود ربای رگدش یملع هب دانمه ی کویه رتفدن. او از آن اه 

خواتس ره هچ را یم یبدنن و یم نشودن ایدداتش نکدن و هب وصرت رگویه، زگاریش نبونسید. 

عسدی منانیده ی رگوه اّول نچنی خوادن: »یحواانت مه امنند اسنان اه اعدت داردن ارطاف 

ر یحمیط سامل زدنیگ نکدن. ااّم عبیض از اخوناده اه طقف اخهن ی خود  الهن ی خود را متزی یم نکدن ات د

ر یخاابن و جوی آب یم رزیدن. انی اکر ابثع  را متزی یم نکدن و ره هچ آغشال و زابهل داردن د

ر آن حبص دپلذری هباری هچ قدر لّذت شخب وبد.  آلودیگ یم شود.« سموعد فگت: »متاشای لّقه د

وبی وپهن اهی ویشح و صدای دل یشنن مشچه ام را رغق شناط رکد.« عمّل شتّک رکد و 

فگت: » زعزیامن خوش احمل هک هب بطیتع و آرفدیه اهی دخا ایمّهت یم دیهد.«
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کلمات هم خانواده

اتکب - تکب - کموتب به کلمات رو به رو توّجه کنید:         

به کلمات رو به رو توّجه کنید این کلمات هم ریشه هستند و سه حروف اصلی )ک - ت - ب( 
در آن ها به ترتیب تکرار شده است و از نظر معنایی هم با هم ارتباط دارند. در فارسی به این 

کلمات )هم خانواده( )هم ریشه( می گویند. 

زبان گفتاری و جمله های نوشتاری

هنگامی که با یکدیگر صحبت می کنیم از زبان عامیانه و گفتاری استفاده می کنیم ولی در هنگام 
نوشتن نمی توانیم لغات عامیانه به کار ببریم. و باید از جمالت ادبی و نوشتاری استفاده کنیم.

مثال

ر زابن فگاتری یم گومیی یم ونسیمید

آن ها به او می گویند.1( اونا بهش می گن

او می خواهد برود.2( اون می خواد بره
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تعریف بند یا پاراگراف

به نوشته های کوتاهی که جمله های آن درباره ی یک موضوع است و جمله ها با هم در ارتباط 
هستند، یک بند یا پاراگراف می گویند.

تعریف گزارش

شرح و بیان اتفاقات افتاده و کارهای انجام شده است.

چگونه می توان یک گزارش نوشت

یا  بازدید می کنید می توانیم تمام آن چه را می بینید  از جایی  یا  به سفر می روید  هنگامی که 
می شنوید در یک دفترچه یادداشت کنید و با منظم کردن یادداشت ها یک گزارش بنویسید.

ترکیب کلمات با »گی«

 یگ ثمل هی رگهگ ه ثمل ربه                                            یگ ه رو یم خوره

خسته + گی ← خستگی

زنده + گی ← زندگی

راننده + گی ← رانندگی

ساده + گی ← سادگی



22

تمچــــر�ن  
1- مخالف کلمه های داده شده را با توّجه به جدول پیدا کنید و به هم وصل کنید.

غم

�ث�ف

پا��ن
�وه

بدتر

فردي

آ�نده

باالی کوهگروهی 

پاکیزهگذشته

شادیبهتر

2- جدول زیر را کامل کنید.

مخالفجمعکلمه

تشنه

پاسخسؤال ها

آینده

4- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1- یلع منانیده ی  رگوه اول لجوی الکس  ................. .)اتسیادی - اتسیاد - اتسیادم(

2- مهه ی ام کی رکه ی زیمن ....................... . )داردن - دارمی - دارم(

3- عسدی منانیده ی رگوه اول زگارش خود را  ....................... .)خوادنمی - خوادن - خوادندن(
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5- جدول زیر را کامل کنید.

حروف مشترکهم خانوادهکلمه

فکر

شکر

حفظ

لطف

دانش

6- جمله های زیر را به )زبان نوشتاری( تغییر دهید.

رگهب یپش حوض رتف و امیهو رگتف.

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

دمحم اتکشبو ربداتش و هب خوهن اودم.

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

7- با مرتب کردن کلمات زیر جمله ی صحیح را بنویسید.

اب - زگاریش - مهفکی - داشن آومزان - رگویه - ونتشه - هب وصرت - مه - وبددن

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

رکد - آیب - رغق - آمسان - ام - و - شناط - را - شادی 

........................................................................................................
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   7- در جای خالی کلمه ی مناسب بگذارید.

آن ها گزارش خود را .....................من در کالس گزارش خود را خواندم.

او در کالس گزارش خود را ................ ......... در کالس گزارش خود را خواندی.

شما گزارش خود را ................ .من و هم کالسی هایم گزارش خود را .......... .

8- با هر دو کلمه یک کلمه بساز.

زهنده سر
پذ�ر دست گ�

لايراهنندهدل خوش

.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
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1- ...................... نوشته ای کوتاهی است که از چند جمله ی مرتبط به هم تشکیل شده است.؟

4( َمثَل  3( خاطره  2( پاراگراف  1( داستان

2- هم خانواده ی کلمه ی )ماهر( کدام است؟

2 4( گزینه ی 1 و   3( توانایی  2( مهارت  1( ماهرانه

3- آن ها هر روز یک صفحه از کتاب داستانشان را...................... .

4( می خوانم  3( می خوانید  2( می خوانیم  1( می خوانند

4-  وقتی به گردش علمی می رویم بهتر است دفترچه ی یادداشتی دستمان باشد و تمام اتّفاقات را در آن 

ثبت کنیم. در آن صورت ما یک ...................... کامل نوشته ایم.
4( داستان  3( گزارش  2( سفرنامه  1( خاطره

5- کدام گزینه جمع نیست؟

4( درختان  3( زنبورها  2( پدران  1( گیالن
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1- دانش آموزان برای گردِش ...................... به دامنه ی کوه رفتند.

2- شاعر شعر )هم بازی( کیست.

3- مخالف کلمه ی )تمیز( است.

4- از آسمان می بارد و هوا را پاکیزه می کند.

5- در یک صبح  ........................ بهاری به راه افتادیم.


