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 -مطالعه -طبیعت -های عمیقدرّه -سر به فلک کشیده -عالَم -مُقایسه -جیبع -لطیف

 -گذریممی -تأمّل -مثالً -صبحگاهیصدای شبنم  -فقط -حشره -علف -موضوع -عادت

 .سنگالخ -حلقه -هیس -توصیف

 

 ها پاسخ مناسب دهید.حکایت زیر را بخوانید و به پرسش

آمدند تا االغ را ببینند، جفتک خریدارانی که از عقب میاالغ به روزی بهلول خرش را به بازار مال فروشان برد. 

گرفت. خریداری به بهلول آمدند، گازشان میکه از جلو االغ می کرد. و آنانرا زخمی میها آن انداخت ومی

بهلول گفت: « ل نکن.خرد. بی جهت خود را معّط یا شیخ! هیچ کس این االغ را با این سرکشی نمی»گفت: 

 «کشم.خواستم مردم بدانند که من از دست این حیوان چه میمن هم خیال فروش ندارم؛ فقط می»

 (ه نیازمندبهلول عاقل، عبداللّ )

 خریدار به بهلول چه گفت؟

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

 بهلول از بردن االغ به بازار چه قصدی داشت؟

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

 آیا کار بهلول درست بود؟ چرا؟به نظر شما 

........................................................................................................................ 
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 های زیر را از درس پیدا کنید و بنویسید.معنی واژه

 

 .های زیر را از درس پیدا کنید و بنویسیدمخالف واژه

 

 را از حفظ بنویسید.ی آنی تازهسپس کتاب را ببندید و پنج کلمه ؛دو بند اول درس را بخوانید

 

 درس کامل کنید.هایی از متن  جدول را با کلمه

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشتوصیه
 دیداری یحافظه تقویت به ،حفظ از هاهکلم نوشتن و درس متن خواندن! اولیای گرامی

 درسی غیر هایکتاب از را هاتمرین گونهاین توانیدمی شما. کندمی کمک آموزدانش
 .کنید احیطرّ



 

 

13 

 تان، امال بگویید و اشتباهات او را اصالح کنید.از متن درس، به یکی از افراد خانواده

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

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

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

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

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

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

 

 یک بند بنویسید.ها ی آنهاها و تفاوتی شباهتدربارهدو تصویر زیر را با هم مقایسه کنید و 

            

 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشنکته
 یادگیری تثبیت آموز،دانش طتوسّ آن تصحیح و خانواده افراد به امال گفتن از هدف

 .است خانواده اعضای بین صمیمی فضای ایجاد و
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آید و از کدام صدا خوشتان بیاورید. از کدام صدا خوشتان میشنوید، به یاد صداهایی را که هر روز می
 آید؟ چرا؟ یک بند بنویسید.نمی

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

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

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

 

 برداشت شما از درس تماشاخانه چیست؟ در سه جمله بنویسید.

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

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

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

 

 هر دو کلمه را در یک جمله به کار ببرید.

 

 

 ها را از حفظ کامل کنید.بیت

 ......................................................   هاگل بخندد بر سر گل بوته

 ......................................................   خوانآید پرستو، نغمهباز می
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 .بنویسید آن روی از باریک سپس و کنید پررنگ ابتدا شده؛ نوشته رنگکم را که زیر بیت

 
 

 

 

 

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

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان ی آموزشی برای اولیا و دانشنکته
 ادب بزرگان از اشعاری آموزش و زیبانویسی تمرین خوشنویسی، بخش از هدف
 .است فارسی




