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دانشآموزعزیزشمادرپایانایندرسمیتوانید:

y.بامکانهایمختلفدرمحلّهآشناشوید

y.کلماتجدیدومعانیآنهارایادبگیرید

y.برخیکلماتراجمعببندید

y.درمتنهاینوشتاری،»بند«راتشخیصدهید

y.معانیلغاتوامالیصحیحکلماترایادبگیرید
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جمع »ها«جمع»ان«کلمهجمع»ها«کلمه

دخترهادختراندخترخانههاخانه

درختهادرختاندرختبّچههابّچه

در سال گذتشه اب مجع تسبن ربیخ از ملکات آنشا شدمی و اب افتساده از  »اه« و 

»ان« ملکات را مجع تسبمی. 

رس اب رسپی هب انم ایمد آنشا یم شودی هک ثمل  ر انی د د

مشا, داشن آومز الکس سوم اتس و هب اتزیگ اب اخوناده اش 

هب لحّمه ای دجدی قنـل اکمن رکده اتس. او مهـــراه دپرش

 هب ایمد ایتفن دوتسان دجدی 

ر راه اب  از اخهن  اخرج شده و د

اکمن اهی تخملف لحّمه آنشا 

یم شود.
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اهتنا : آرخ ثتب انم: انم ونیسی 

اعدت: اکر رکتاری ایمد : آرزو 

داکن : غمازه رگنان : رپشیان 

اخص: وژیه مظعت : زبریگ 

وبتسان: اپرک

ریفوزه ای: آیب متمالی هب زبس، هب رگن ریفوزه

ربزگار یم شود: ارجا یم شود

لحّمه : مسقیت از رهش ای روتسا

نّقدی :ریشینی رفویش
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کلمات مفرد و جمع

کلمهیمفرد:کلمهایکهبهیکنفریایکچیزاشارهمیکند،مفردنامدارد.

کلمهیجمع:کلمهایکهبهدویاچندنفراشارهمیکند،جمعنامیدهمیشود.

چگونه کلمات مفرد را جمع ببندیم

نشانههای از فارسی کلمات در کنیم؛ اشاره چیز ازیک بیشتری تعداد به بخواهیم هرگاه

»ها«و»ان«ودرکلماتعربیازنشانه»ات«،درآخرکلماتاستفادهمیکنیم.

چنددانشآموز←دانشآموزان چندکیف←کیفها

چندخاطره←خاطرات چندموضوع←موضوعات

1-کلماتمفردزیرراجمعببندید.

ریشینی ←.................... اتکب ← ................... 

رخت ←................... د لحّمه ←...................  

2-کلمههایزیرراجمعببندید.

فصت←................... رنهنمد←................... 

شباقب←................... بکورت←...................  
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3-کلماتزیررابا»ات«جمعببندید.

طعتلی←..................... غتریی←.................... 

ومجود← ................... رظن←....................  

4-دورکلماتیکهدرآنها)ات(نشانهجمعاست؛خطبکشید.
کشالت - رطخات - یحواانت - رابت - ثابت - اختفارات - حموصالت

نکته:کلماتیکهدرآخرآنهاصدای»اِ«بهشکل)ــهیاه(باشدهنگامیکهبا)ان(جمعبسته
میشوند)ــه،ه(حذفمیشودوبهجای»ان«از»گان«استفادهمیشود.

پرنده+ان⇐پرندگان مانند: فرشته+ان⇐فرشتگان

کلماتزیرراجمعببندید:

زدنه←....................... نشودنه ← ...................... 

منانیده←..................... تساره←....................... 

نکته: کلماتیکهدرآخرآنهاصدای»اِ«بهشکل)ــهیاه(باشدهنگامیکهبا)ات(جمعبسته
میشوند)ــهیاه(حذفشدهو)ات(بهجایآنهامینشیند.

مانند:
 خاطره+ات←خاطره+ات⇐خاطرات

لحظه+ات←لحظه+ات⇐لحظات

کلماتزیرراجمعببندید.

شمادهه ←................... طقهع ←.................... 

رطقه←.................... اطمعله←................... 
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نکته: گاهیهنگامجمعبستنبرخیکلمات»ان«به←»کان«یا»گان«تبدیلمیشود.
مانند:فروشنده+ان⇐فروشندگان

پلّه+ان⇐پلّکان
و»ات«به←»جات«تبدیلمیشود.
مانند: سبزی+ات⇐سبزیجات

کلماتزیرراجمعببندید.

رتیش + ات ⇐ .......................

زخدنه + ان ⇐ ......................

یصیف + ات ⇐ ......................

نبده + ان ⇐ ......................

نکته:جمعمکّسریاجمعبیقاعده⇐درایننوعجمعهیچقانونیوجودنداردودرهنگام
جمعبستن؛کلمهمفردتغییرشکلمیدهدوبهجمعتبدیلمیشود.

مانند: 
مسجد←مساجد ماّده←مواد
طرف←اطراف حرف←حروف

کلماتمفردرابهجمعتبدیلکنید.

حس ←...................

دهف←...................

جیتنه←................... 

ضعو←...................
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نکته: کلماتیوجوددارندکهخودبهخودجمعهستند.
مانند: جمعّیت-گلّه-سپاه-مردم
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1-کدامکلماتبهخودیخودجمعهستند.)لشکر-سرهنگ-قبیله(

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

2-متنزیررابخوانیدومعانیکلماتخواستهشدهرابنویسید.

ر )اهتنای =................( رهشویر  ...............( )اخص =..................( د سماقبه ی رقآن اب )مظعت =  

امه )ربزگار شد =  .................. (

3-کلماتمقابلرادرجایمناسبقراردهید.)ثبتنام،خاطرات،عادت،جمعّیت(

1- ره اکر رکتاری هب .......................... بتدلی یم شود.

ر دمرسه ی دجدی خوش احل وبد. 2- اترا از ........................ د

3- ربای ره اسناین، ....................... کودیک یسبار ریشنی اتس.

ر جسمد مجع یم شودن.  4- نهاگم اذان ...................... زایدی د

4-مفردهرکلمهرابنویسید.

هپلواانن←................ الّطاعت←................ 

یبدنناگن←................ ارتخااعت←................ 

5-عالمتهایجمعدرفارسی...............و...............هستندوعالمتجمعدرعربی...............میباشد.

6-هرکلمهرابا)ات(ترکیبکردهوبهشکلجمعبنویسید.

ملکه←......................... هنشیپاد←........................ 

رُکه←............ ............. اظتنار←......................... 

7-دورکلماتیکهازنظرامالییصحیحهستندخطبکش.

    انی
   بقلن

   بقاًل
  هب ارطاف اگنه رکد. او 

   دّق

   دّغت
ع یم شد. اپرسا اب     درگی رشو

   حلاضیت

   حلاظیت
 سماقبه ات  

 را دندیه وبد. 
روازه ابن    د

روازابن    د
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8-بهچندجملهکهبهیکموضوعربطداشتهباشندچهمیگویند؟...........................................................

9-هرکلمهرابهمعنیخودوصلکنید:

قسمتیازشهر

نگران

ثبتنام















پریشان

نامنویسی

محلّه

10-بهرنگآبیمتمایلبهسبز،رنگ...........................میگویند.

11-امالیصحیحکلماتاشتباهرابنویسید.

قمازه وماّد زغاییاسحاص رایتهنکدب ریفوزه ایظفای زبس

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

12-هرکلمهباکدامعالمتجمعبستهمیشود.

همه

مادر

تمرین

روزنامه


















ان

ات

ان

ها

13-هرکلمهرابهدرستیجمعببندید.

رویّحه←.................. نشته←................  بکورت←................  زتیین←................ 
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شعر پدربزرگ: بخوان و حفظ کن
ابز او رما غبل رکد وبیسد وصرمت را دشیب دپر زبرمگ آدم هب اخهن ی ام 

رد یم رکد او سخهت وبد و اپشی ااگنر د ر ربای او زود کی اچی اتزه آورد  امد

رکدم شتّک از او فگمت هک خوب و اعیل ر هچ احیل  اب نخده ابز ازنم رپیسد: د

نخددی و قلقکل داد اب آن صعا دمل را  ناصر کشاورز ر دتس ریپ او وبد ابز آن صعای زبیا  د

 نکته
شاعر:بهکسیکهشعرمیگویدشاعرمیگویندوبهچندشاعرُشَعرامیگویند.

تعریفشعر:نوشتهایموزونوآهنگینکهبامعنااست.بهچندینشعر، اَشعارمیگویند.
تعریفبیت:هرخطشعریراکهازدوقسمتتشکیلشدهبیتمیگویند.

تعریفمصرع:هرنیمخطشعریرامصراعیامصرعمیگویند.
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