
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 96ـ  97سال تحصیلی 
 

 

 

 محتواي علمی 

 ابتدایی  فارسی سوم

 پایگاه جبرانی



                            

 

ه ح ف  2ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 » محلّه ي ما «  

 .استمحلّه یکی از نهادهاي اجتماعی * 

 .دارد.....هر محلّه خیابان، کوچه،بازار،مسجد،مدرسه و* 

  .است "خداوند رنگین کمان "آقاي محمود پور وهاب شاعر شعر* 

 .است"پدربزرگ"آقاي ناصرکشاورز شاعر شعر * 

آشنا می )ا ت (جمع در سال گذشته آشنا شدید و امسال با نشانه ) ان -ها( با نشانه هاي جمع*

 .این نشانه ها بعد از اسم می آید و کلمه ها را جمع می بندند.شوید 

 ،خاطره هاخاطرات ،یعنی چند خاطره  پسران،یعنی چند پسر      کتاب ها ،یعنی چند کتاب:مانند

 .آن ها حذف می شود)ـه(دارند ، )ـه(به اسم هایی اضافه شود که آخرشان )ات(وقتی :توجه

وقت ها ما با دیدن وشنیدن یک واژه به یاد واژه هایی می افتیم که با آن در ارتباط بعضی *

 :مانند.هستندو به صورت یک مجموعه به یکدیگرربط دارند

 
 
 
 

 

 

 

 

جمله کلمه یا کلماتی وجود دارد که آن  جمله را کامل می کند و جمله بدون آن ها معنی  هردر*

 .ندارد

 :مانند

 .معنی کامل ندارد                  علی دیروز به پارك  

 .معنی کامل دارد.            علی دیروز به پارك رفت

 

 

 نکات  طالیی   

 شهر

 شھرداری
 شھربازی

 محلھ

 دانشگاه



                            

 

ه ح ف  3ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 » محلّه ي ما «  

بدون (پانتومیم یک نمایش بی کالم است  و باید با حرکات دست و بدن و بدون حرف زدن *

 .منظور خود را به بیننده برسانیم) کالم

 

 :معنی کلمات جدید درس 

آخر      : شیرینی فروشی         انتها: قنّادي           قسمتی از یک شهر یا روستا: محلّه 

نام نویسی            : به رنگ فیروزه ،آبی متمایل به سبز    ثبت نام : دلواپس         فیروزه اي : نگران

 .باغ باصفا،جایی که گل هاي خوش بو در آن بسیار است:بوستان

 بازار کوچک     : بازارچه        دور و بر      : بزرگی          اطراف : عظمت 

 آخر:انتها   .     آنچه بر اثر تکرار ، رفتار همیشگی انسان می شود: عادت 

 

 :کلمات داراي ارزش امالیی

-خاطرات –گنبد فیروزه اي   –عظمت –فضا–مسجد  –قنّادي  –دکّان  –همراه  –عادت  –محلّه 

 احساس -لحظه -شروع-معرّفی-دروازه بان -زمین فوتبالی -موادغذایی-صف نانوایی -ثبت نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات  طالیی   



                            

 

ه ح ف  4ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 »محلّه ي ما « 

لّه هاي قدیمی و جدید صحبت ها ي مح ات مکاناز خصوصیپیشنهاد می شود معلّم در کالس * 

ه تهی  فیلمعکس وبا دوربین از جاهاي مختلف محلّه ي خود ان می توانند دانش آموز کند و

 . و نام مکان ها ي مختلف محلّه ي خود را بنویسندو در کالس بخوانندد نو به کالس بیاوره دکر

 

هاي محلّه ي خود را  دانش آموزان می توانندمکان ،اشیبا استفاده ازتصاویر و کشیدن نقّ*

 . نمایندفی معرّ

و آموزش بندنویسی را  می توان  جمع بندي کلمات و رعایت نکات نگارشیدر این درس *

 . ادمورد تاکید قرار د

 .ارتباط بین تصاویر داده شده را بدانند و درمورد آن ها جمالت مربوط به هم بنویسند*

 

 .با کنار هم گذاشتن جمله هایی که به یکدیگر مربوط است می توان بند ساخت*

آن  ها  وقتی به .علی به همراه پدرش براي خواندن نماز جماعت به مسجد محلّه رفت: مانند

. سپس درصف هاي منظم نماز ایستادند و نماز جماعت خواندند. ،وضو گرفتند مسجد رسیدند

 .آنها بعد از نماز دعا کردند 

 

 
 

 

 نکات راهنماي معلم   



                            

 

ه ح ف  5ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 
 

 »محلّه ي ما « 

 . جمع ببند)ا ن، ها, ا ت (هر کلمه را با عالمت مناسب  -4

 -------  - ------: دختر 

 --------  - ------: لحظه 

 . ،چه کلمه هایی را به یاد می آوري؟آن ها را بنویسشنا بادیدن کلمه ي -5

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

 

 

 تمرین هاي کالسی   

 »محلّه ي ما « 

 .زیر را بنویس ه هايمعنی کلم -1

 .................................: محلّه  -

 : ..........................فیروزه اي  -

 : ...............................عظمت  -

 .جمله بساز ه هاي زیربا کلم -2

 ..................: ....................................................................................................محلّه  -

 :  ...................................................................................................................مسجد  -

3- جمله ها را کامل کن کلمه هاي داده شده ،ه به با توج. 

 )ناراحت  -دقّت   -خانه -خانواده اش -عادت -ثبت نام(

امید هنوز .کرده بود  ---------او در کالس سوم، .تازه به این محلّه آمده بود --------با امید 

 .بود -----او از اینکه هیچ دوستی در آنجا نداشت ،.نکرده بود -------به محلّه ي جدید ،

 .به اطراف نگاه می کرد ------او با . خارج شد -----امید همراه پدر از 

 

 

 تمرین هاي کالسی   



                            

 

ه ح ف  6ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 »محلّه ي ما « 

 چه کلمه هایی را به یاد می آوري؟ ،با دیدن این کلمه -1

 

 
 

 .کلمه هاي زیر را با دقّت بخوان  -2

 اتخاطر –گنبد فیروزه اي – مسابقه اي–فضاي سبز  –قنّادي– نانوایی صف

 خطّ با اند،ه رفت کار به ها آن در ،ها کلمه این که هایی جمله روي از و کن پیدا درس در را نها آ

 .بنویس زیبا

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

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

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

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

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

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

 .جمع بسته شده اند را بنویس) ات  –ان  -ها(کلمه هایی از درس که با  -3

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

 

 

 

 

 

 تکلیف   

 

  ورزش



                            

 

ه ح ف  7ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 
 

 » محلّه ي ما« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    بازخورد آموزگار و اولیاء

 »محلّه ي ما « 

 .متن درس را بخوان و کلمه هاي خواسته شده را پیدا کن -4

 نشانه يکلمه هایی که 

 دارند)ع(

 نشانه يکلمه هایی که 

 دارند) ط(

هایی که نشانه ي     کلمه

 دارند) ق(

 

 

  

 

 .کلمه جمله بسازباآن سپس . ک کلمه جدید بساز ریخته ی با کمک نشانه هاي درهم  -5

 .………………………………………………………………………….)-------(=ج -م-س-د

 ..…………………………………………………………………………)--------(=و-ع  -ش-ر

 

 

 تکلیف   



                            

 

ه ح ف  8ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 

 » زنگ ورزش «  

 .استخر یک مکان ورزشی است * 

 .و تقویت بدن مفید است و نشاط سالمتی ورزش براي  *

براي ورزش کردن به صورت حرفه اي ،اول رشته ي ورزشی مورد عالقه ي خود را باید *

 . انتخاب کنیم ،سپس در آن رشته ، آموزش ببینیم و تمرین کنیم

 .هر مکانی در شهر براي هدف خاصی به وجود آمده است*

 .مسجد ،مکان دینی است.     مدرسه ،مکان آموزشی است :مانند

و مشهوري است که به داستانی عبرت آمیز اشاره داردوبه جاي توضیح سخن کوتاه  "مثل"*

 .بیشتر می آید

 . آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا بی نمک: مثال 

 .یعنی اگرکاري را بدون هماهنگی و مشورت انجام دهیم ، نتیجه ي خوبی نمی دهد

 .می شود ساخته » بند «یک ، جمله گذاشتن چند  هم کنار از *

 :مانند.یکدیگر هستند مخالفبعضی از واژه ها *

 
حفظ و رشد زبان  يکه برا است یفرهنگ ياز نهادها یکی یفرهنگستان زبان و ادب فارس*

 .کندی م ،تالشیفارس

 کلمه هاي جاي به فارسی، ه هاي واژ ساختن ، یفرهنگستان زبان و ادب فارس وظایف از یکی*

 .است خارجی

 .قرار دارد"  کامپیوتر"به جاي کلمه ي خارجی "رایانه "مثال واژه ي فارسی 

 .استسرور کتبی  خانم "قصه هاي تنگ بلور"نویسنده ي* 

 

 

 نکات  طالیی   



                            

 

ه ح ف  9ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 » زنگ ورزش «  

 :معنی کلمات جدید درس

 جنگل:بیشه           گفت و گو  :یعنی آهسته        بحث: نرم نرمک  

 شنا کردن: آب تنی      بسیار قدیمی  : باستانی   .  کسی که در کاري مهارت دارد: حرفه اي 

 .نوعی شیشه ي شفاف که براي ساخت ظرف به کار می رود:بلور         پشت سر هم   :پیوسته 

جلب توجه کردن      :جلب نظر کردن .       ، سبزي خوش بو مثل نعناعنوعی گیاه: پونه ي وحشی 

 تالش         : جنب و جوش 

 . کسی که چیزي را یاد میدهد: مربی        بامهارت : ماهرانه 

 .نام درختی ، نامی براي دختران: صنوبر  

 

 :ییارزش امال يکلمات دارا

-يحرفه ا -استخر -عالقه -بحث -گفت و گو-موضوع  -ماهر  -محلّ مخصوص  _نرمک   نرم

 بسکتبال-جنب و جوش-یسالن اصل -رتبه نیبهتر -مسابقات -گفت و گو-شنا یمرب -ماهرانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات  طالیی   



                            

 

ه ح ف  10ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 »زنگ ورزش  «    

درباره ي فواید ورزش کردن صحبت کنیم و از دانش آموزان بخواهیم در یک رشته ورزشی *

 .نام نویسی کنند 

می  پخش موسیقی شاد و مناسب با دنیاي دانش آموزان براي انجام ورزش صبحگاهی توصیه*

 .شود

      و کتاب هاي ضرب المثل را به دانش آموزان بگوییمچند نمونه ي دیگر  "مثل"در باره ي *

 .معرّفی نماییم

 .از دانش آموزان بخواهیم یک ضرب المثل به دل خواه نوشته و نقّاشی آن را بکشند*

. باشند،جلب نماییمتوجه دانش آموزان را به اینکه باید فاعل و فعل یک جمله با هم هماهنگ *

اشاره ننماییم و به گفتن  کلمه ي ) فعل(و )فاعل(توجه داشته باشید به هیچ عنوان به واژه هاي

 .اول و آخر جمله اکتفا نماییم

 درست            .من کتاب می خوانم

 نادرست            .من کتاب می خواند 

 .را براي دانش آموزان بگوییمن هااول و آخر جمله و هماهنگی بین آ نمونه هایی از کلمات*

                       .او کتاب می خواند.              تو کتاب می خوانی.                  وانممن کتاب می خ

 .آن ها کتاب می خوانند         .شما کتاب می خوانید                   .ما کتاب می خوانیم

 جهت ایجاد عادت به مطالعه ي متن طوالنی "تنگ بلور"بیندیش با بخوان و دانش آموزان را *

  .آشنا کنیم

 

 

 

 

 

 نکات راهنماي معلم   



                            

 

ه ح ف  11ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 
 

 » زنگ ورزش« 

 .معنی کلمات زیر را بنویس-3

 : .........گفت و گو                            : .........    نرم نرمک                     ....................: ثبت نام 

 .و بگو در چه مواقعی به کار می رود   بنویسکه تا کنون شنیده اید را  "مثل"یک  -4

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

 .سه سطر درباره فایده هاي ورزش بنویس   -5

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

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

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

 .نوشته ي زیر را بخوان و با کلمه داده شده تغییر بده و دوباره بنویس  - 6

   ی شنا  گوش می داد دوستم در کنار استخر نشسته بود و به صحبت هاي مرب. 

 ..............................................................: .................................................من   

 

 

 تمرین هاي کالسی   

 » زنگ ورزش« 

 .مخالف کلمه هاي زیر را مانند نمونه بنویس-1

 زمستان       تابستان 

 روز                  غروب                   سرما  

 .جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کن -2

 .سینما را مکان فرهنگی می دانید ....... 

 ...................بهداشتی را مکان  خانه ي سالمتتو

 

 

 تمرین هاي کالسی   



                            

 

ه ح ف  12ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 » زنگ ورزش« 

 .باکلمات داده شده جمله بساز -1

 ..................................:.................................................فوتبال-

 ..................................:.....................................................عالقه

 ....................................:...............................................ثبت نام

 .مخالف کلمات زیر را بنویس -2

 ..........................گرما                                                     ....................راستگو 

 تو را یاد چه چیزهایی می اندازد؟ "فوتبال"و "شنا "کلمه -۳

 
 

 )تصمیم -شناگر-سالمتی -حرفه اي.( جمله ها ي زیر را با کلمه هاي داده شده کامل کنید -4

شی ، باید رشته ي ورز.......... براي ورزش کردن به صورت . ، مفید است............. ورزش براي 

گرفتم در دوره هاي آموزشی شنا شرکت ................ من .مورد عالقه ي خود را انتخاب کنیم

 .هستم..................من حاالشناگر . کنم

 . شکل درست هر جمله را بنویس-5

 .علی از تماشاي بازي فوتبال لذّت بردند

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

 

 

 

 تکلیف   

 

 شنا
 فوتبال



                            

 

ه ح ف  13ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 » زنگ ورزش« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    بازخورد آموزگار و اولیاء



                            

 

ه ح ف  14ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 » آسمان آبی،طبیعت پاك «  

 .ما باید به پاکیزگی محیط زندگی خود اهمیت دهیم*

 .ریختن آشغال و زباله در کوچه و خیابان و جوي آب باعث آلودگی شهر و بیماري می شود*

 .طبیعت و آفریده هاي خدا را بهتر می بینیماگر به همه چیز خوب نگاه کنیم زیبایی هاي *

 :                یدبه این سه کلمه توجه کن*

 :یدین سه کلمه توجه کنابه معنی .در هر سه کلمه وجود دارد "ن، ظ، م"هاي  حرف

 .کند کسی که چیزها را مرتب می: ناظم مرتب بودن:ترتیب      منظم: نظم

بینی سه کلمه نظم، ناظم و منظم سه حرف دارند که مثل هم است و معنی این  طور که می همان

  .گوییم می "هم خانواده" به این کلمات. سه کلمه به همدیگر شباهت دارد

د که وقتی با ای شوند اما تا به حال دقت کرده هاي درسی به زبان فارسی نوشته می کتاب* 

فرق  دخوانی می مطلبیبا وقتی که از روي کتاب  انهایت ل جمله، شکدکنی صحبت می دوستتان

حالت .(دیوارهاي خانه  ي ما آبی است ) حالت گفتاري. (دیواراي خونه ي ما آبیه: دارد؟ مثال

 )نوشتاري

به هم وصل   "يِ "یا   "ِ   "ي   ها را با نشانه وقتی دو کلمه با یکدیگر ارتباط داشته باشند آن*

 عسل      ظرف عسل/ ظرف        يِ بازیگوش بازیگوش      بچه/ بچه  .خوانیم میکنیم و  می

  .می باشد ،آقاي اسداللّه شعبانی "هم بازي"شاعر شعر *

 بخش شیب دار پایین کوه: کثیفی       دامنه ي کوه : آلودگی :  معنی کلمات جدید درس

بخشی از جهان : طبیعت       و پسندیده    خوشایند : پسندیده و دل خواه    دل نشین : دلپذیر 

فرو رفتن و خفه شدن در آب    : تازگی      غرق شدن : جاري      طراوت : روان هستی     

 ش آموزان گردش دسته جمعی دان:  گردش علمی

پونه هاي  -اهمیت -پاکیزگی -طبیعت –لذّت بخش  -صبح دلپذیر :کلمات داراي ارزش امالیی

  نشاط-غرق  -باعث آشغال و زباله -عادت -فقط -محیطی سالم -گزارش -اطراف  -وحشی

 

 نکات  طالیی   



                            

 

ه ح ف  15ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 
 
 
 

 » آسمان آبی،طبیعت پاك« 

 .را بنویس زیر هم معنی کلمات -1

 .............:نشاط                                                           ...........: دلپذیر

 ...........:پاکیزه                                                              ..........: زباله

 .و بنویس پیدا کن 3چهار کلمه ي  جمع از درس-2

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

 

 

 تمرین هاي کالسی   

 »آسمان آبی،طبیعت پاك « 

 .دانش آموزان را بامحیط زیست آشنا کنیم و مسائل بهداشتی  را تذکّر دهیم*

 

 .دانش آموزان رابه گردش علمی برده و نوشتن گزارش را به آن ها آموزش دهیم* 

 

به پایان برسد، آن ) ــهیه ( ي  ي اول با نشانه وقتی دو کلمه با یکدیگر ارتباط داشته باشند  وکلمه*

دو کلمه )کسره (  "ِ     "دهیم و در غیر اینصورت عالمت    ي دوم ربط می به کلمه "ي"را با حرف 

 .کند را مربوط می

 منه يِ کوهدا   قلمِ علی        دامنه کوه    قلم علی :     مثال

توانند با کمک هم  اي را نمی دانند، می به دانش آموزان یاد آوري نماییم که اگر  نوشتن کلمه*

 معلّم -علوم -عالم -مانندعلم. هاي آن ، شکل صحیح کلمه را تشخیص بدهند خانواده

 

 

 

 نکات راهنماي معلم   



                            

 

ه ح ف  16ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 » آسمان آبی،طبیعت پاك« 

 .جدول زیر را کامل کن-3

 کلــــــمه حرف

  ط

  ع

 .به هم وصل کنبا خطی  کلمات زیر را  ي هم خانواده-4

 حفظعلم                   نظم                                     رابط

 ناظم                  علوم                       حافظ             ربط

 .بساز زیباي  با کلمات زیر جمله-5

 ................................: .................................................................................محیط

 : ...............................................................................................................طبیعت

 :جدول زیر را کامل کن -6

 زبان نوشتاري زبان گفتاري

 ..................... خونه

 آسمان .........................

 .......................... خیابون

 آمده بودند ............................

 :و بنویس شوند را پیدا کن ي کسره و يِ به هم مربوط می کلماتی را که در درس با دو نشانه -7

 يِ زیبا نوشته: مثال

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

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

 

 

 

 تمرین هاي کالسی   



                            

 

ه ح ف  17ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 
 

 » آسمان آبی،طبیعت پاك« 

 .را به صورت نوشتاري بنویساي  را که شنیده گفتاريي  جمله دو-1

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

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

 

 

 

 تکلیف   

 » آسمان آبی،طبیعت پاك« 

 .تبدیل کنجمله ي گفتاري زیر را به جمله ي نوشتاري -8

 .نماینده ي کالس گزارش خودشو خوند

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

 . جمله هاي ناتمام زیر را کامل کن -9

 ........................................................................... براي گردش به

 ................................................................................هواي آلوده 

 .به تصویر زیر نگاه کن و در باره ي موضوع آن ،یک بند بنویس -10

 

 

 تمرین هاي کالسی   



                            

 

ه ح ف  18ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 
 

 » آسمان آبی،طبیعت پاك« 

 

 

 

 

 

    بازخورد آموزگار و اولیاء

 » آسمان آبی،طبیعت پاك« 

 .مشخص کن رنگ قرمزکلمات جمع درس را پیدا کن و عالمت جمع را با  -2

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

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

 :کامل کن -3

 
 .نجام دهیم را بنویسا دسه مورد از کارهایی که هنگام رفتن به گردش در طبیعت بای-4

1- ........................................................................................................................................... 

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

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

 :ي مناسب انتخاب کن و بنویس در جاي خالی نشانه -5

 ط ت   .... ا ش ن

 ه ح   ط ي ... م

 ا ع  د و .... س م

 ت ط  ت ع ي ب .....

 

 

 تکلیف   



                            

 

ه ح ف  19ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 
 

 »  آواز گنجشک«  

یی مثل صداي هاصدا. ی که باعث اذیت و آزار انسان می شودیآلودگی صوتی یعنی سر و صدا *

از منابع آلودگی صوتی می ... و صداي دانش آموزان –گریه ي کودکان-بوق ماشین ها-بلندگو

آلودگی صوتی باعث خستگی شده و دقّت مارا بري درس خواندن و گوش دادن به سخن . باشند

 .دیگران کم می کند

نشانه هاي نگارشی باعث می شود متن .در هر متن از نشانه هاي نگارشی استفاده می شود* 

 .راحت تر خوانده و درك  شود

مکن است معنی و مفهوم جاي قرار گرفتن ویرگول م. براي مکث کردن می آید»،«ویرگول * 

 .                     پدر،علی یک کتاب خرید.   پدر علی،یک کتاب خرید :  مانند.جمله را تغییر دهد

 .مینا به مدرسه آمد: مانند.در پایان جمله می آید».«نقطه* 

به به . در پایان جمله تعجبی،پایان جمله دعا و آرزویا تاکیدي آورده می شود» !«عالمت تعجب*  

 !چه بوي خوبی

 .در پایان جمله هاي پرسشی استفاده می شود» ؟«عالمت سوال* 

 آیا این کتاب را خوانده اي؟  

 .در موارد زیر استفاده می شود»  :«عالمت دو نقطه* 

 هنگام معنی کردن کلمه ها-

 قبل از اینکه سخن کسی را بیان کنیم-

 .ودبرا ي نقل کردن سخن کسی استفاده می ش« » عالمت* 

 جمله نیا اگر.موضوع باشند و با هم ارتباط داشته باشند کیدر مورد  دیبند با کی يها جمله *

ساخته شده  پراکنده،ي شود؛ بلکه چند جمله  ینم لیتشک» بند «ها با هم ارتباط نداشته باشند، 

 .ندارند یاست که به هم ربط

 

 

 

 نکات  طالیی   



                            

 

ه ح ف  20ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 » آواز گنجشک «  

 هرچه کنی به خود کنی        گر همه نیک و بد کنی "در ضرب المثل * 

 .کار خوب و بدي کنیم نتیجه ي آن کار را می بینیمهراگر : یعنی 

 .بهاره نیکخواه آزاد استخانم  "مورچه ریزه"نویسنده * 

 : معنی کلمات جدید درس

 .هر صداي بدي که انسان را آزار می دهد:آلودگی صوتی

 راه بودن     چشم به:منتظر  خاموشی   :نوعی بمب دست ساز کوچک     سکوت :ترقّه 

     .    نوعی اسباب بازي که درآن باروت می ریزند:فشفشه                 مرتّب        :منظّم  

 .آنچه براثر تکرار،رفتار همیشگی انسان می شود:عادت 

نوشته اي از مطالب گوناگون که معموال دانش آموزان در مدرسه،تهیه و روي :روزنامه دیواري

  .دیوار آویزان می کنند

 ناخشنود:ناراضی    صداي بسیار شدید و آزار دهنده      :گوش خراش

 .دآنچه در باره ي آن گفت و گو می شو:موضوع

 

البتّه -تلویزیون-ضبط صوت -عضو -روزنامه دیواري -احوال پرسی: کلمات داراي ارزش امالیی

 -بعضی -بوق اتومبیل  -لحظه-کنجکاوي -موضوع -توضیح -سکوت -آلودگی صوتی -علمی-

 شروع-دنبال-کاهش-گنجشک-صداي قشنگ و گوش نوازي -سالمت -خانم مربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات  طالیی   



                            

 

ه ح ف  21ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 

 

 

 

 » آواز گنجشک« 

 . نوشتاري بنویس شکل گفتاري نوشته شده است آن را به شکلبه متن زیر عزیزم -1

چون هواي اونجا . هایی که به اردو اومده بودن،شاد بودن بچه:اون گفت. علی گزارشش رو خوند

 .خیلی تمیز بود

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

 .تمام حیوونا عادت دارن ،اطراف لونه ي خودشو ن رو تمیز کنن تا در محیطی سالم زندگی کنن

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

 .از کلمات زیر را استفاده کن دو کلمهو در هر جمله  اي زیبا بنویسهجمله  -2

 سرو صدا -موضوع -دقّت -روزنامه دیواري

 : ............................................................................................................جمله ي اول 

 :............................................................................................................جمله ي دوم 

 

 

 تمرین هاي کالسی   

 » آواز گنجشک« 

 .آن براي دانش آموزان صحبت می کنیم  ضررهايدرباره ي آلودگی صوتی و *

دقیقه صحبت نکنند و هر صدایی که می شنوند را در چند خط بنویسندو 5به دانش آموزان بگوییم *

 .در کالس بخوانند

کالسی با هم صحبت کنند که از چه راههایی می توان آلودگی صوتی را  دانش آموزان در گروه هاي*

 .در کالس درس و مدرسه کم کرد

 .هاي مختلف را به کار ببرنددر جمله ...) و "  "-! -؟-، -(.به کار بردن عالئم نگارشی*

 

 

 نکات راهنماي معلم   



                            

 

ه ح ف  22ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 

 

 

 

 »    آواز گنجشک«    

 .هم معنی کلمه هاي زیر را بنویس -1

 

                         .................= موضوع                         ....................................=  ترقّه 

 

 

 

 تکلیف   

 » آواز گنجشک« 

 .جمله هاي ناتمام را کامل کن-3

 ........................................................................................آلودگی صوتی باعث       

 ..............................................................................    بچه هاي کالس سوم منتظر       

 .استفاده کن: )   -؟ -،-(. در متن زیر هرجا الزم است ، از نشانه هاي  -4

 (  )کردي  صداي بلند تلویزیون و ضبط صوت بعضی از ماشین ها  را فراموش "(  ) راحله گفت 

 "(  )شنوایی کودکان را کاهش می دهند (  ) این صداهاي زیان آور  "(  ) خانم مرّبی گفت 

 .و درست آن ها را بنویس درست است ، خط بکشنازیر کلمه هایی که از نظر امالیی  -5  

 باعس -لذّت -گذارش -سوکوت-اظافه  - فشفشه ها  –زیان آور  –خسته گی  –موازب     

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

 .کلمه هارا با حروف مناسب کامل کن-6

 ل..مشغو...                    ر                ضبـ..ـوتی              منت...آلودگی 

 )یواريروزنامه د(این کلمه تورا به یاد چه چیزهایی می اندازد؟     -7

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

 

 

 تمرین هاي کالسی   



                            

 

ه ح ف  23ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 

 

 »    آواز گنجشک«    

 .یک بند در باره ي آلودگی صوتی بنویس -2

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

 

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

 

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

 

 .جمله ي زیر را مرتّب کن -3

 .شنیدم –را  –و –قشنگ  –صداي  –گنجشک  -گوش نواز

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

 

 .کامل کن  4جدول زیر را  با توجه به درس -4

 

 کلمه ي بی نقطه حرفی 6کلمه ي  حرفی 5کلمه ي  نقطه اي 3کلمه ي 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 تکلیف   



                            

 

ه ح ف  24ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 » آواز گنجشک« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    بازخورد آموزگار و اولیاء



                            

 

ه ح ف  25ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 » بلدرچین و برزگر «  

 .ما براي انجام دادن کارهایمان نباید به امید دیگران باشیم * 

 .تالش کنیم و درست تصمیم بگیریمباید در زندگی *

در زبان فارسی بعضی از کلمه ها مانند هم نوشته می شوند ، یعنی امالي آن ها شبیه به هم * 

 . پر پرندگان زیبا است = پر : مثال .است اما از نظرخواندن و معنی  باهم تفاوت دارند

 .لیوان زهرا پر از شیر است=  پر    

 .کلمات مثل هم باشند اما معناي متفاوتی داشته باشند  گاهی ممکن است تلفظ* 

 .    هر روز  یک لیوان شیر می خورم :   مثال 

 . شیر آب چکه می کند

 شیر در جنگل زندگی می کند  

 .من حاال درس می خوانم. انجام می دهیم)حاال(زمان حال ،کاري است که هم اکنون * 

 .یک مطلب را می رساندهربند از چند جمله ساخته می شود که . *

 :  معنی کلمات جدید درس

 نزدیکان،فامیل:کشاورز    خویشان:النه ي حیوانات    برزگر:آشیانه

 دلواپس:کشاورز         نگران:صبر       دهقان:برداشت          انتظار:درو

 : کلمات داراي ارزش امالیی

 تصمیم -تعجب -آشیانه -خواهش -برزگر –بلدرچین  -صحرا

 -دهقان -خویشان -خواهش -داس ها-صاحب -خطري -انتظار -همسایه ها -غذا -کشتزار

 تعجب

 

 

 

 

 

 نکات  طالیی   



                            

 

ه ح ف  26ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 
 
 

 » بلدرچین و برزگر« 

 ؟ نشده استهم معنی کدام کلمه درست نوشته  – 1

   خانه ي انسان:آشیانه                    مالک   : صاحب                    نزدیکان : خویشان     

 

 .ب کن و بنویس مرتّ ي کامل کلمات به هم ریخته ي زیر را به شکل جمله – 2   

 نیست  –ما  –ماندن  –که  –فهمیدیم  –جاي  –دیگر     

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

 

 

 تمرین هاي کالسی   

 »بلدرچین و برزگر « 

 .آشنا می کند)متّکی بودن به خود(با مفهوم خود اتّکاییرا دانش آموزان  معلّم*

مانند  .کلمات هم نویسه کلماتی  هستند که مثل هم نوشته می شوند اما معنی آنها متفاوت است *

 ُشکر -ِشکر

  .می رسندصحبت می کنند به مفهوم زمان حال   هم اکنون کارهایی کهدانش آموزان در مورد *

جمله ها به هم مربوط و یک ( و بند بنویسند  کرده انتخاب ی رادانش آموزان به دل خواه موضوع*

  .)مطلب را بیان کنند

  .ي را آموزش می دهیمگروهی و اجراي نمایش مسئولیت پذیر هاي در فعالیت*

تهیه می شود ،  دانش آموزانبراي اجراي نمایش از صورتک هایی که توسط خودمعلّم می تواند *

 .داستفاده کن

 

 

 

 نکات راهنماي معلم   



                            

 

ه ح ف  27ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 » بلدرچین و برزگر« 

 .کلمات را مانند نمونه به هم وصل کن  – 3

 می آیم آمدم           

 داشت                       می خوري      

 خوردي                     دارد      

 می روند                    رفتند       

 . یک جمله به زمان حال بنویس -4

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

 .این کلمه ها را به چند شکل می توانی بخوانی؟ با هر شکل آن  ها ، یک جمله بساز -5

 .............................=................................................................شکر

 =.............................................................................................شکر

 .باحروف درهم ریخته ي زیر کلمه ي مناسب بنویس -6

 ت -ك-ر-ا-ز-ش

   ش-و-ه-ا-خ

 

 

 

 تمرین هاي کالسی   

 

 



                            

 

ه ح ف  28ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 » بلدرچین و برزگر« 

 .)بعضی کلمات اضافی است( . کن  کاملجاهاي خالی را با کلمات زیر):امالي جاي خالی( -7

 

زندگی می کردند، روزها به دنبال ........................... دو بلدرچین با جوجه هاي خود در 

شبی جوجه . خود بر می گشتند ..................... می رفتند و شب ها به .................... به ..............  

فرستاد ................... تزار ، پسرش را نزد کش....................  امروز : ها به پدر و مادر خود گفتند

با  ها جوجهیکی از. بیایند به کمک آنها .................. که فردا براي ......................... تا از آنها 

: ا مادر جوجه ها گفت ام"؟چه کنیم  ،دنکن درواگر فردا این کشتزار را ": نگرانی گفت 

جوجه . .ما خراب نخواهد شد........................ درونخواهد آمد و  رايفردا کسی ب ..................... 

برزگر ، پسر را نزد . کسی نیامد  ،نشستند............. و پسرش به .............. هر چه  ":ها گفتند

ها بیایند و با هم  کند که فردا به کمک آن................  کهخود فرستاد ..................... 

فردا هم کسی نخواهد آمد و  !: ..............پدر جوجه ها گفت  ".را درو کنند....................... ،

برزگر هم براي کمک به  خویشان ":شب سوم جوجه ها گفتند ......... آشیانه ي ما بر جا خواهد 

................ مادر جوجه ها به هم نگاه کردند و  پدر و". کشتزار را درو کنیم ....................... او 

 آشیانه يباید هر چه زودتر به فکر . فردا النه ي ما خراب می شود .دیگر جاي ماندن نیست"

تا وقتی ":مادر گفت . را پرسیدند ................ ،کردند و از آنها  تعجبجوجه ها". دیگري باشیم 

اما وقتی  ،نبود و ماهم نگران نبودیم................... بود ، براي ما  به امید دیگران نشسته دهقان که

که اینجا دیگر جاي ........... ،گرفته است خودش کار را انجام دهد ............... شنیدیم او 

 ". ما نیست................. 

 

 

 

 تمرین هاي کالسی   

 
  – تصمیم – صحرا – خویشان – خطري – نترس – درو – متعجب – دلیلش – همسایه – برزگر –کشتزاري 

  – داس ها – انتظار – دهقان – نیامدند – صاحب – ماندن – بخواهد – نترسید – غذا – گفتند – النه ي –ماند 

  خواهش– بیایند –فهمیدیم 



                            

 

ه ح ف  29ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 » بلدرچین و برزگر« 

 .خط به پدر یا مادرت امال بگو 3از روي درس بلدرچین و برزگر  –1

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

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

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

 

 .باکلمات زیر جمله بساز -2

 ..: ...........................................................................................................................صحرا

 ......................................................................: ..................................................درو کنیم

 .جمله هاي زیر را طوري کامل کن که زمان حال را نشان دهد-3

 .....................ماباهم کشتزار را درو

 ........................من یک نقّاشی زیبا 

 

 . و درباره ي آن یک بند بنویس کن یک موضوع دلخواه انتخاب –4

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

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

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

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

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

 :با خواندن این درس تصمیم گرفتم که 
 

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

 

 

 

 تکلیف   



                            

 

ه ح ف  30ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 » بلدرچین و برزگر« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    بازخورد آموزگار و اولیاء



                            

 

ه ح ف  31ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 »  فداکاران«  

د حسین فهمیده، ریز علی شخصیت هاي فداکار ایرانی مانند شهید محم در این درس با*

 .آشنا می شوید ...خواجوي،حسن امید زاده، شهید سهام خیام و 

 . کسی هست که جان خود را فدا می کندوما باید به این انسان ها احترام بگذاریم فداکار*  

: بوط به گذشته است نجام دادیم و به پایان رساندیم مرهمه کارهایی که قبال ا: زمان گذشته * 

 . مانند دیروز به مدرسه رفتم

وسیله :خط کش :مانند. کلمه ي جدید با معناي تازه اي درست می شود کش + از ترکیب اسم  *

 .اي است که با آن ، خط می کشند

 .هربند از چند جمله ساخته می شود که یک مطلب را می رساند*

 .مجید ملّا محمدي است ،آقاي"مثل باران"شاعر شعر * 

واقعه   شجاعانه:دلیرانه   جلو رفتنبه  :سربلندي  پیشروي:افتخار : عنی کلمات جدید درسم

عصا      :ازخودگذشته   چوب دستی:فداکار   الگو:سرمشقفرو ریختن      :ریزش      اتفاق  :

خودروي بزرگ وسنگین جنگی که مسلسل دارد و به :تانک      بغل:آغوش     بزرگوار:شریف

 .کمک زنجیرهایی در زیر آن ،قادر به حرکت در مکان هاي مختلف است

 .کاري که باعث سر بلندي می شود:جایی را به زور گرفتن     افتخار آفرین : اشغال

 

  -نارنجک  -جنگ تحمیلی-آغاز  -افتخار آفرین -ذهن -نوعان هم :کلمات داراي ارزش امالیی

 -گلوله -آغوش -نفت فانوس -شعله هاي آتش -دوست داشتنی -احترام می گذاریم -شریف -قطار

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات  طالیی   



                            

 

ه ح ف  32ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 
 

 » فداکاران« 

 .وصل کن کشیدن خطی کلمه رابه جمله ي مناسب آن  با  -1

 .شن کش                                            وسیله اي که شن را جا به جا می کند

 .جا به جا می کند نفت کش                                          وسیله اي که دود را

 .دود کش                                           وسیله اي که نفت را جا به جا می کند

 .کلمات مورد نظر را از متن درس پیدا کن و بنویس -2

 ......................  -=.................... کلمه هاي یک نقطه اي 

 ......................  -........=...............کلمه هاي سه نقطه اي 

 .......................... -= .....................کلمه هاي سه نقطه ي هفت حرفی 

 .با توجه به کلمه هاي داده شده جمله را تغییر بده و بنویس-3

 )دو سال قبل. ( علی و خانواده اش به مسافرت می روند

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

 

 

 تمرین هاي کالسی   

 » فداکاران« 

 .آشنا کندمفهوم فداکاري و گذشت  معلّم می تواند دانش آموزان را با *

انسان هاي فداکار و بزرگ احترام بگذاریم و  رفتارآن ها را الگو و  دانش آموزان بدانند که باید به* 

 .سرمشق خود در زندگی قرار دهیم

 .در باره ي شهید محلّه یا  شهید اقوام و دوستان  خود بنویسندو در کالس بخوانندچند بند *

 .بند مناسب بنویسند با توجه به تصاویر داده شده* 

 .گام اول بندنویسی است که باید به دانش آموزان آموزش داد "موضوع مناسب "انتخاب یک*

 

 

 نکات راهنماي معلم   



                            

 

ه ح ف  33ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 » فداکاران« 

 .در مورد فداکاري افراد زیر یک سطر بنویس-4

 ....... ......................................=     ..................................................................شهید سهام خیام 

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

 ..........................................................=........................................شهید محمد حسین فهمیده 

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

 .ا کامل کنیدکلمه هاي داده شده را در جاهاي خالی قرار دهید و متن ر-5

  )پاییزي ، مزرعه، متوجه ، ریزش کوه، هنگام، پیراهنش، مرگ حتمی ،نفت فانوسی ،غروب(

شد که .......به خانه بر می گشت،....... یک روز سرد پاییزي،وقتی ریزعلی خواجوي از............ در

 .طار در کوه پیچیدصداي آمدن ق....... در این.،مسیر حرکت قطار بسته شده است ........بر اثر

را که به دست داشت روي آن ..............بست و چوب دستیریز علی به سرعت، پیراهنش را به 

راننده با دیدن آتش  ،قطار را نگه داشت و جان . و آتش زد و به سمت قطار دوید ریخت

 .نجات یافت............ مسافران قطار از 

 .ویسبراي هر کلمه یک کلمه ي هم معنی بن -6

 =واقعه   =افتخار 

 =چوب دستی 

 

 

 

 

 

 

 

 تمرین هاي کالسی   



                            

 

ه ح ف  34ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 » فداکاران« 

 .جمله هاي زیر را با یکی از کلمه هاي داده شده کامل کن-1

 )می روم -رفتم ........ (من دیروز به سینما 

 )بگذاریم -بگذارید( ................ ما باید به انسان هاي بزرگ و فداکار  احترام

 

 .زیر کلمه هاي مناسب بنویس با حروف در هم ریخته ي-2

 ............................= و-ه-ا-ش-ب                        .....................= ف -ي -ش–ر 

 .با کلمات زیر جمله بساز-3

 ......................................................................................................=:معلّمان فداکار

 ...........................................................................................................=درس خوان

 .................................................................................................................=جاودانه

 .به تصویرهاي زیر نگاه کن و موضوع هر کدام را بنویس -4

    
 

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

 .پیدا کن و بنویس "فداکاران"از درس  کلمه هاي زیر را -5

 :  .....................................حرفی  4نقطه اي و  4کلمه ي 

 :....................................حرفی   5نقطه اي و  3کلمه ي  

 :.......................................حرفی  7نقطه اي  1کلمه ي 

 

 

 

 تکلیف   



                            

 

ه ح ف  35ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 

 
 

 

 
 

 » فداکاران« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    بازخورد آموزگار و اولیاء

 »فداکاران « 

 .جمله ي نامرتّب زیر را مرتّب کن و بنویس -6

 ماست  -و-انسان ها-این  -چراغ راه -زندگی -سرمشق

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

 .با توجه به درس جدول را کامل کنید -7

کلمه هایی که 

 .حرف ح دارند

کلمه هایی که 

 .حرف ع دارند

کلمه هایی که 

 .حرف ط دارند

کلمه هایی که 

 .حرف غ دارند

کلمه هایی که 

 .حرف خ دارند

     

     

     

 

 

 تکلیف   



                            

 

ه ح ف  36ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 
 

 

 »کار نیک « 

و توجه به نیاز آیندگان  به آن ها براي دانش ....)آب،خاك،(معلم می تواند در مورد سرمایه ي ملّی *

 .آموزان توضیح دهد

 .درس را با نمایش اجرا کنندمی توانند دانش آموزان *

 .استفاده کنندبراي اجراي نمایش  می توانند از صورتک هاي مناسب دانش آموزان   *

 سربلندي یعنی افتخار=بلندي+سر:مانند     .بیان می کندکلمه هاي مرکب را معلم  *

 .اجرا کنند در کالس را "پري کوچولو"نمایش  دانش آموزان می توانند *

 

 

 نکات راهنماي معلم   

  »کار نیک «  

 .داشته باشیم ما باید در انجام دادن کارهایمان صبر و حوصله *

  .است،تشکّر کنیمخداوند به خاطر نعمت هایی که به ما داده  از* 

 .و به فکر آینده باشدانسان باید تا آخرین لحظه براي زندگی تالش و کوشش کند * 

من سال بعد به کالس چهارم خواهم :کارهایی است که بعدا انجام می دهیم مانند: آینده زمان*

 شاد:سرحال:مانند.کلمه اي شود ،کلمه ي جدیدبا معناي تازه اي درست می شود+ اگر سر* رفت

 .است خانم شکوه قاسم نیا "پري کوچولو"نویسنده * 

 .ردبراي نوشتن یک بند ،انتخاب موضوع مناسب اهمیت دا*

صدمه :آسیب  حاکم :فرمانروا   ،شادبانشاط:سرحال   گردو :جوز: عنی کلمات جدید درسم

 چاله:صدمه   گودال:سرانجام   آسیب:عاقبت        درآن:آناندر

-موضوع-معلوم -تعجب-رفصل بها -جوز -عمر -گودالی -سرسبز:کلمات داراي ارزش امالیی

 اندر -کاشتن گردو-فرمانروا -ناراحت -جوانان -جاي با صفایی -لباس معمولی -تصمیم-طول

 

 

 نکات  طالیی   



                            

 

ه ح ف  37ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 »کار نیک « 

 .با کلمات داده شده جمله هاي زیبا بنویس -1

 : .....................................................................................................................تعجب

 :..................................................................................................................رفتفرو 

 :...........................................................................................................................نگاه کرد 

 .ی که زیر آن خط کشیده شده را بنویسیدمعنی کلمات  -2

 .برود و زندگی مردم را از نزدیک ببیندمختلف  تصمیم گرفت به شهرهاي(............)  فرمانروا

را در آن می ) ............( جوز می کند و دانه ي در زمین(................)  گودالی پیرمرد با دقّت ؛

 .گذاشت

 .آمده باشد در  اول آن کلمه)) سر (( سه کلمه بنویسید که  مانند نمونه،– 3

 ........................، ................... ،     .................... سر سبز،    

 )گذشته ، حال ، آینده ( جمله هاي زیر چه زمانی را نشان می دهد؟  - 4

 (......................).من وقتی بزرگ شدم ، شغل خوبی را انتخاب خواهم کرد

 . (................................)برادرم و دوستش به دانشگاه می روند

 .(.......................)پیرمرد درختان زیادي کاشته بود

 .جمله ي نامرتّب زیر را مرتّب کن -5

 معمولی -فرمانروا -لباسی -پوشید

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

 . کلمات مناسب بنویسیدبا توجه به درس  در جاي خالی  - 6

 .میوه بدهند............ می کشد که این ......... چند سال ":تکیه دادو گفت.......... پیرمرد به 

 و دیگران بخورند................و ما خوردیم                        ما............. دیگران 

 

 

 

 تمرین هاي کالسی   



                            

 

ه ح ف  38ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 
 
 

 »کار نیک « 

 .هم معنی کلمه هاي زیر بنویس -1

 =.................حاکم=  .................          به بار آمدن= .....................                   جوز

 

 

 

 تکلیف   

 » کار نیک«  

 !)-؟-:-.-،(. هاي نگارشی مناسب بگذارید ه جمله هاي زیر را با دقّت بخوانید و نشان  - 7

چه جاي  (  )به به عجب روستایی  "(  )فرمانروا گفت  (   ) روستا سرسبز و پر از درختان میوه بود

 "(  )با صفایی

 .زیر را بازنویسی کن به کلمه ي داده شده ، جمله يبا توجه -8

 .امسال دانش آموزان ،خوب درس می خوانند

 )سال گذشته...................................................................(

 )سال آینده...................................................................(

 .اضافه کنید و دوباره بنویسید ) اَش  _اَم ( یا ) َش    –َم ،  -( ، زیربه کلمات  – 9

 )  و              (                 دفتر )    و              (              مغازه )   و          (              بیل 

 . درباره آن یک بند بنویس.......................به نظرتو کدام فصل سال زیبا تر است ؟ -10

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

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

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

 

 

 تمرین هاي کالسی   



                            

 

ه ح ف  39ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 »کار نیک « 

 .جدول زیر را کامل کن -2

 زمان آینده زمان گذشته  زمان حال 

   می خورم

  رفتند 

 خواهیم رفت  

 

 .با کلمه هاي زیر جمله بساز-3

 ..................................................................................................:  سرزمین

 : ..................................................................................................سربلندي

 .بنویس را که به یاد داريمتن درس را بخوان بعد کتاب را ببند و کلمه هایی -4

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

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

 .دور کلمه هایی که زمان آینده را نشان می دهند ،خط بکش-5

 خواهد گفت -خواهند آمد -نوشتید –می خورم  -خواهی رفت -کاشته بودم -درو کرد

 .باتوجه به کلمه ي داده شده جمله را دوباره بنویس -6

 .فرت می رومامسال من به مسا

 )سال آینده...............................................................(

 .جمله ي زیر را مرتّب کن -7

 او -را -لباس –تا  -معمولی -فرمانروا -نشناسد -کسی -پوشید 

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

 

 

 تکلیف   



                            

 

ه ح ف  40ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »کار نیک «  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    بازخورد آموزگار و اولیاء



                            

 

ه ح ف  41ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 

 »  پیراهن بهشتی«  

 .است) ع(و همسر حضرت علی )ص(دختر حضرت محمد ) س(حضرت فاطمه *

 .بسیار مهربان بودند و به نیازمندان کمک می کردند)س (حضرت فاطمه *

 .آشنا می شویم در پایان نام بزرگواران دین)  ع(  -)   س(  -)   ص(با عالئم  در این درس *

  )ص(حضرت محمد:صلی اهللا و علیه و اله مانند) :ص(*

 )ع(حضرت علی :علیه السالم مانند ) :ع(*  )س(فاطمه حضرت :سالم اهللا علیه و اله مانند) :س( *

  .ي جدیدي درس می شود ، کلمهبه ابتداي یک کلمه  )خوش(بااضافه کردن* 

 . خوش حال یعنی کسی که خوش حال است= حال+ خوش

  .وقتی تصویري را دیدیم می توانیم موضوع آن را بگوییم*

 
 خواندن نماز: خواندن قرآن                    موضوع: موضوع

 .قیصر امین پوراست،آقاي    "لحظه ي سبز دعا"شاعر شعر  *

را به آن اضافه "گان "یا "گی "اگر در آخر کلمه اي  ه با صداي ا  باشد و بخواهیم نشانه ي *

 ستارگان= گان + زندگی         ستاره = گی+زنده  :مانند.کنیم حرف ه  حذف می شود

حالت هایی مثل عصبانیت،شادي و غم در چهره ي افراد در نوع صحبت و رفتار آن ها با یک * 

 . رد و می توان با اجراي نمایش این حالت ها را نشان داددیگرتاثیر دا

 .تمام جمله هاي یک بند ، باید در باره ي موضوع آن ،توضیح دهند*

      بی حال و ناتوان: فرشته ي وحی     ضعیف:جبرئیل :عنی کلمات جدید درسم

 خوش بخت:پچ پچ    سعادتمند:زمزمه فقیر       : بوي خوش    نیازمند:عطر

صداي  -زن فقیر -سعادتمند -لطیفی -ازدواج -چند لحظه -دعا:کلمات داراي ارزش امالیی

 -پیراهن نو -فوري -عطر بهشتی -جبرئیل-)س(حضرت فاطمه-نیازمندان -عروسی -ضعیفی

 

 

 نکات  طالیی   



                            

 

ه ح ف  42ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 
 

 

 »پیراهن بهشتی   «   

 .کلمه هاي زیر را با حروف مناسب کامل کن-1

 مند..نیا            یر        ..ـف  ا                 ...د  شت                 ...ـیفی              ب...ـض

 .بنویست هستند ،خط بکش و درست آنها را دور کلمه هایی که نادرس-2

 خوش حال -سعادتمند  -کحنه – سورتش -جبریل    -عطر     -لتیف      -گزاشت  

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

 .هم ریخته ي زیر را مرتّب کنه جمله ي ب-3

 .محمد –) ص( –حضرت –فاطمه  -هستند –حضرت  –) س( -دختر

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

 

 

 

 تمرین هاي کالسی   

 » پیراهن بهشتی« 

 .و زندگی امامان آشنا کند با داستان هاي مذهبیرا  دانش آموزان معلّم می تواند *

 .براي دانش آموزان صحبت کند)س(فاطمه شخصیت واالي حضرت  در مورد احترام به* 

 .را یادآوري کند رفتار مناسب با نیازمندان  و کمک به آنها*

 .در مورد مفهوم بخشش و نیکوکاري و گذشت براي دانش آموزان صحبت کنیم*

را به همراه معنی از آن ها ) س(جهت افزایش اطالعات عمومی شاگردان لقب هاي حضرت فاطمه * 

 .بخواهد

 

 

 نکات راهنماي معلم   



                            

 

ه ح ف  43ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 
 

 
 
 

 »پیراهن بهشتی « 

 .کامل کنمانند نمونه جدول را -1

 گان گی کلمه

 پرندگان ----- پرنده

   راننده

   نماینده

 
 

 

 

 

 تکلیف   

 »پیراهن بهشتی   «   

 .اضافه کن و باآن جمله بساز "خوش"ل هر کلمه وابه -4

 = ...............................................................................رفتار....... +         

 ..................................................................= ..................مزه ......+        

 .هم معنی  کلمه هاي زیر را بنویس-5

 = ............. ضعیف=   ..............              سعادتمند=  ................                  عطر           

 .داشته باشند  )ح(و ) ع(بنویس که حرف  8کلمه هایی از درس -6

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

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

 

 

 تمرین هاي کالسی   



                            

 

ه ح ف  44ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
. 

 » پیراهن بهشتی« 

 .جاهاي خالی را با کلمه هاي مناسب کامل کن ،باتوجه به متن درس-2

 .نخواهید شد مگر چیزي که دوست دارید به نیازمندان ببخشید...................... هرگز

 .کردرا به طرف آسمان گرفت و دعا ............... پیرزن 

 .بود) س(حضرت فاطمه ............. پیراهن نو براي 

 .با کلمه هاي زیر جمله ي زیبا بنویس-3

 =........................................................................................فرشته ي بزرگ خدا 

 

 .......................................................= ..........................................چند لحظه بعد 

 

 = .........................................................................................................جاري شد 

 .متن زیر رابخوان و داخل کمانک عالمت مخصوص بگذار-4

 .ازدواج کرد(     ) با حضرت علی (    )حضرت فاطمه     

 .آمد(    ) جبرئیل به خانه ي حضرن محمد     

 .هم معنی کلمات زیر رابنویس-5

:.......................                            لطیف: .......................         سعادتمند:.....................                نیازمند

 

 .یک بند بنویس "نماز"براي موضوع  -6

.  

 

 

 تکلیف   



                            

 

ه ح ف  45ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 » پیراهن بهشتی« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    بازخورد آموزگار و اولیاء



                            

 

ه ح ف  46ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 »   بوي نرگس «   

 .امام دوازدهم ما شیعیان است...) عج (حضرت مهدي *

ما باید از منتظران . از نظرها غایب است و روزي ظهور خواهد کرد...) عج (حضرت مهدي  *

 .باشیم...) عج (ظهور حضرت مهدي 

 .است...)عج (تولّد حضرت مهدي نیمه ي شعبان روز *

 نشین+دل:مانند.   کلمه شود ،کلمه ي جدیدي درست می شود+اگر دل*  

 .رفتم:جمله ي کامل معنی کاملی دارد مانند*

 دیروز من و مادرم به:جمله ي ناقص معنی کاملی ندارد مانند*

رده ،و راجع به آن ماباید موضوع مورد عالقه ي خود را انتخاب ک در فعالیت صندلی صمیمیت* 

 .فکر کرده وصحبت نماییم

 .خانم فاطمه سلحشوراست  "حوض فیروزه اي"بخوان و بیندیش نویسنده ي  * 

 : عنی کلمات جدید درسم

بی        صداي خوش:نغمه    پنهان از چشم  :غایب       بوي خوش      :نور        عطر:فروغ 

 گیاهی خوش بو:زیبا و قشنگ     زعفران:بی پایان      چشم نواز:انتها

 :کلمات داراي ارزش امالیی

نغمه هاي -پرهاي رنگارنگ -حس-غایب عزیزترین -ریحان -موسیقی -بام هاي سفالی

 زعفران -بوي نان برشته -بوي خاك باران خورده -چشم نواز -طبیعت

 

 

 

 

 

 

 نکات  طالیی   



                            

 

ه ح ف  47ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 
 
 

 » بوي نرگس « 

 .جمله ي زیر را با توجه به کلمه هاي داده شده ، تغییر دهید -1

 .دعا می کنیم)  عج(ما هر روز براي ظهور حضرت مهدي

 :......................................................................شما

 :......................................................................من

 

 

 

 تمرین هاي کالسی   

 » بوي نرگس « 

زیبا  نامه يیک برگه یک گل نرگس بکشند وروي یک  بگویدبه دانش آموزان  معلم می تواند*

 .و آرزوهاي خود را در نامه بیان کنندبنویسند)عج(امام زمان  براي

ظهور کند خیلی زیباست )عج(آن روز که حضرت مهدي :جمله هاي کامل کردنی ماننددادن  * 

 .....زیرا

 .را بنویسند) عج(دانش آموزان  می تواننددر داخل گلبرگ هاي گل لقب هاي حضرت مهدي *

 .آشنا می شوند توصیفی -ي خواندن متن ادبی نحوه با* 

باشیم را در ) عج(منتظران ظهور حضرت مهدي و اینکه ما باید ازمفهوم انتظار معلم می تواند *

  .کالس براي دانش آموزان توضیح دهد

 

 

 

 نکات راهنماي معلم   



                            

 

ه ح ف  48ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 » بوي نرگس « 

 .جمله هاي زیر را کامل کن-2

 ....................................باران بر بام هاي سفالی )الف

 .....................................پرنده آوازي دل نشین )ب

 .......................................بوي بهترین عطرها را )ج

 ......................پرندگان اطرافم را  ي  و نغمه رصداي موسیقی جویبا) د

 .زیر جمله ي کامل خط بکش و جمله ي ناقص را کامل کن -3

 تو جمعه نیامدي و غروب آن

 .نشستند

 چقدر سخت است که

 .و با آن ها جمله بسازاضافه کن  "دل"به کلمه  هاي زیر ،واژه ي  -4

 = ......... = ..........................................................................................نشین ........+ 

 .........= ................. = ........................................................................نواز .............+ 

 = ..................=...................................................................................خواه ...........+

 .بنویسید ) عج(با کلمات زیر جمله هاي زیبا درباره ي امام زمان  -5

 ....................................................: .....................................................غایب 

 ...................: ................................................................................منتظران 

 

 

 تمرین هاي کالسی   



                            

 

ه ح ف  49ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 »  بوي نرگس« 

 . سپس کتاب را ببند و  هر چند کلمه به خاطر داري  بنویس. از روي درس  بخوان  -1

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

 . هم معنی کلمه ها را بنویس -2

 .....=..................دل گیر=  ..................                                دل خواه      

 

 .روي ترکیب هاي نادرست خط بزن-3

 )بام هاي صفالی -بام هاي سفالی)          (پوسته لطیف -پوست لطیف(

 .مانند نمونه کلمه هاي هم خانواده را به هم وصل کن-4

 لطیف                                          احساس

 حس                                            غیبت

 غایب                                           طرف

 اطراف                                         لطافت

 .یک کلمه از درس انتخاب کن وبا آن جمله ي زیبا بنویس -5

............................................................................  :  ................................. 

 

 .زیبا بنویس بندیک ) نیمه ي شعبان (د امام زمان درباره ي روز تولّ-6

 

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

 

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

 

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

 

 

 تکلیف   



                            

 

ه ح ف  50ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »  بوي نرگس« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    بازخورد آموزگار و اولیاء



                            

 

ه ح ف  51ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 »  یار مهربان«  

 . کتاب  خوب یار و دوست مهربان ما است*

  .ماباید در نگه داري کتاب هایمان بکوشیم و آن ها را تمیز و مرتب نگه داریم *

  .با خواندن کتاب علم و دانش ما بیش تر می شود*

 . در این درس کتاب انگار جان دارد و با ما صحبت می کند*

  :مانند. جدید درست می شود به یک کلمه ،کلمه اي جدید با معناي  )مند(با اضافه کردن *

 .داردهنرکه کسی  یعنی هنرمند= مند+هنر 

چون بند کوتاه است نوشتن درباره یک موضوع کلی در یک بند ممکن نیست یادمان باشد  *

درباره ي موضوع خود با یکدیگر گفت  وحتما موضوع کلی را به موضوعات کوچک تقسیم کنید

 .و گو کنیم تا بهتر و زیباتر بنویسیم

 .س قصه را خواندنرگ:مانند.کلمه ي ابتداي جمله با کلمه ي پایانی باید هماهنگ باشد* 

 

 .خانم نسرین صمصامی است ، "نقّاش دنیا"شاعر شعر *

 

حالت :لذّت         همدل و مهربان  :ناراحت      صمیمی:آزرده  :معنی کلمات جدید درس

 .ن گفت و گو می کنیمآاره ي بآن چه در : مواظب       موضوع: خوب       مراقبخوشایند و 

 

 -متوجه -فقط -نغمه -تپش قلب کوچولو -لحظه -آغوش -اغلب  :کلمات داراي ارزش امالیی

-ضربان -تشکّر -مراقب-باغ هاي نور -سفرهاي خیالی -خالصه -مثال -شکایت -حقیقت

 -گشوده اي

 

 

 

 

 نکات  طالیی   



                            

 

ه ح ف  52ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 

 »یار مهربان « 

 .آموزان بگوید هر کدام چند کتاب براي کتاب خانه ي کالس بیاورند معلم می تواند به دانش*

 

معلم می تواند کتاب به صورت امانت به دانش آموزان بدهد تا مطالعه کنند و پیام داستان را *

 .بازگو کنند

 .یمموزان آموزش دهآامانت داري و حفظ کتاب را به دانش *

 

 .خانه ي کوچک در خانه و در کالس درس بسیار موثر است  داشتن یک کتاب*

 

داشتن کارت عضویت  .در کتاب خانه ي محلّه یا مدرسه ثبت نام کنند یمبه دانش آموزان بگوی* 

 .  باعث حس مسئولیت پذیري آن ها می شود

 

 .آموزان بتوانند موضوع هاي کلی را به موضوع هاي کوچک تر تقسیم کننددانش *

 "زمستان":موضوع کلّی :مانند

 بارش برف -1

 آدم برفی -2

 هواي سرد -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات راهنماي معلم   



                            

 

ه ح ف  53ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 

 » یار مهربان« 

 .کن زیرراکاملجمله ي -1

 .............. را زیبا استاند کتاب آن

 

 .کن وصل هم رابه معنی هم هاي کلمه-2

 مراقبت   زیبا

 قشنگ   خوشی 

 لذّت   مواظبت                                                 

 .وبنویسنامرتّب زیر را مرتّب کن  ي جمله-3

 به-را-ما-خیالی-کتاب-هاي سفر-برد می

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

 آمده است،پیدا کن و بنویس) یار مهربان (از جدول زیر کلمه هایی که در درس  -4

 
 .را بگذار(  ّ ) گیرد عالمت کلمه ها را بخوان و روي نشانه اي که تشدید می  -5

 خالصه –مدت هاي  –بچه هاي  –اول  –تشکر –ضربان  –متوجه 

 

 

 

 

 تمرین هاي کالسی   



                            

 

ه ح ف  54ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 » یار مهربان« 

 .)بعضی کلمات اضافی است. (باتوجه به متن درس و کلمه هاي زیر، جاهاي خالی را کامل کن-6

 

متوجه -برایتان-شعر-حرف-حتما- -تپش-لحظه هایی-آغوش-آسیبی-بعضی-مراقب-اغلب

حالتان -خالصه-پرت-گوشه اي-مشتی-ناراحت-حقیقت-شکایت-خسته-آزرده-مهربان -ي

 سفرهاي خیالی- خوش حالم -گشوده اي -همراهانی

 

باخبر ---------گرماي وجودشمارا حس می کنم واز ،می گیرید -----لحظه اي که مرا در

ت ها وق---------گاهی داستان می گویم و. می خوانم-----------گاهی برایتان .می شوم 

 .حرف هاي من شده ایدیا نه-----------چیزهایی از شما می پرسم تا بدانم خوب 

این است که من --------اما.وآزرده می شوید-----------از شما از دست من بعضی گاهی 

 .-----------وشما باهم دوست هستیم دوستانی 

دلم می .کنم-----------شماراهرگزنمی خواهم .-----------از این که بامن هستید

 .پرت نکنید-----------برمن نکوبیدومرا به ---------خواهداگر از چیزي ناراحت هستید

                                                                        .می رویم- -----------هستیم که باهم به  -------ما ! دوستان عزیز --------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمرین هاي کالسی   



                            

 

ه ح ف  55ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 »یار مهربان « 

 .موضوع کوچکترتقسیم کن 3 رابه"کتاب"موضوع -1

 .حاال در مورد یک موضوع یک بند بنویس

1-          .................................2-               .............................3-................................ 

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

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

 

 .، جمله بسازها و با آن دو کلمه از درس یار مهربان انتخاب کن -2 

 .......................................................................................................................: جمله اول

 : .......................................................................................................................جمله دوم

 

 .را بنویسترکیب هاي زیر  یمعن-3

 :............................................................رفتار ارزشمند

 ..............:.......................................دانش آموز هنرمند

 

 .ترکیب درستی ساخته اند، خط بکش "مند"دور کلمه هایی که با  -4

 

 شادمند -توانمند -ثروتمند -دمنخطر -دریامند -سودمند

 

 .انتخاب کن و آن ها را به ترتیب حروف الفبا بنویس 10ده کلمه از درس  -5

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

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

 

 

 تکلیف   



                            

 

ه ح ف  56ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 » یار مهربان« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    بازخورد آموزگار و اولیاء



                            

 

ه ح ف  57ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 » نویسنده ي بزرگ «  

ازکتاب ها ي اومی "گلستان"و "بوستان"و کتاب هاي  سعدي یکی از شاعران ایرانی است*

 .آرامگاه این نویسنده و شاعر بزرگ در شهر شیراز است.سعدي اهل شیراز بود. باشد

ست که اززمان هاي گذشته برجاي مانده است و با پند ،اندرز و  حکایت ،داستان کوتاهی ا* 

 حکایت خارکن و حاتم طایی:مانند.نصیحت همراه است و تجربه اي از زندگی را بازگو می کند

 .حاتم طایی به بخشندگی معروف بوده است 

بیمارستان یعنی جایی که :  ستان+بیمار ستان شود کلمه ي جدیدي درست می شود+اگراسم*

 .ستان به معنی جا و مکان است. درآن بیماراست

 . جمالت یک نوشته با توجه به موضوع باید به ترتیب آورده شود* 

 .آقاي محمد میر کیانی است  "خواب خلیفه"نویسنده  بخوان و بیندیش * 

 .در مورد رازداري است "راز جعبه "حکایت *

 

کسی : حاتم طایی    تپه وتوده :پشته    امیران وبزرگان عرب : امرا  :معنی کلمات جدید درس

کسی که کارش کندن خار :براي کاري        خارکن:به حاجتی.      که به بخشندگی شهرت دارد

 سخنان پیامبران و امامان :بخشندگی     احادیث:قبر     جوان مردي:سفره    آرامگاه:سماط. است

نتیجه           :آرام بودن             حاصل:آرامش  باگذشت تر و بخشنده تر    : بزرگ همت تر   

 مردم:خلق

 افتخارات -حاصل–تحصیالت  -عمل خویش-سماط-خلقی-حاجتی  :کلمات داراي ارزش امالیی

 مکّه -قربانی -امراي عرب -خلقی -مهمانی -بزرگ همت تر– گلستان -بوستان  -حاتم طایی 

 

 

 

 

 

 نکات  طالیی   



                            

 

ه ح ف  58ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 
 

 » نویسنده ي بزرگ« 

 .مخالف کلمات رابنویس -1

 :بسیار:                     زیبا:                  باارزش :                                بزرگ

 .بااین کلمه  ها ،جمله ها یی زیبا بنویس -2

 :...................................................................................................پشته

 ...........................................................................................:........سماط

 و به چه معنایی است؟ تشکیل شده است یازچه قسمت هایها این کلمه  -3

 ..........:....................+..................:  ................................................گلستان   

 :..................+...................:  ..........................................................کوهستان 

 

 

 تمرین هاي کالسی   

 »نویسنده ي بزرگ « 

 که به عنوان ضرب المثل اورا زندگی  معلم می تواندازخصوصیات حاتم طایی صحبت کند وداستان*

 . بیان می شودمی باشد 

 .بخواندچند نمونه حکایت از کتاب گلستان سعدي براي دانش آموزان معلم می تواند *

 .معلم می تواند چند شعر از کتاب بوستان سعدي در کالس بخواند* 

 .دانش آموزان می توانند تحقیق کنند "سعدي"در مورد شاعر  *

براي معلم می تواند کتاب هاي بوستان و گلستان را به کالس بیاورد ودر کتاب خانه ي کالس *

 .استفاده ي دانش آموزان قرار دهد

 .صحبت کنیم  و ترتیب آوردن جمالت  در باره ي بندنویسی ورعایت نکات نگارشی*

 

 

 نکات راهنماي معلم   



                            

 

ه ح ف  59ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 
 
 

 » نویسنده ي بزرگ« 

 .باکلمات زیر جمله بساز -1

 .....................................................................................................،:تحصیالت

 ................................................................:..........................................زیارت خانه ي خدا

 .................................................................................................،:امراي عرب 

 

 

 تکلیف   

 » نویسنده ي بزرگ« 

 .کلمات زیررامعنی کن -4

 :..................................امرا

 :..............................حاجتی

 :..........................افتخارات 

 ............................،:احادیث

به موضوع هاي کوچک تر تقسیم کن و در باره ي یک موضوع کوچک تر موضوع فصل بهاررا  -5

 .یک بند بنویس

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

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

 

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

 

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

 

 

 تمرین هاي کالسی   



                            

 

ه ح ف  60ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 » نویسنده ي بزرگ« 

 

 

 

 

 

 

 

 

    بازخورد آموزگار و اولیاء

 » نویسنده ي بزرگ« 

 .مخالف کلمه هاي زیر را بنویسید  -2

 :بیرون    : کامل    :رفت

 .کامل کنید-3

 ....................................و   :.............................   دو کتاب باارزش سعدي

 :..................................سعديآرامگاه 

 . جاهاي خالی را کامل کنید -4

 .و جوان مردي از خود برتر دیدم.............. من او را به 

 خورد                      منّت حاتم طایی نبرد......... هر که نان از عمل 

 

 

 تکلیف   



                            

 

ه ح ف  61ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 »  ایران عزیز«  

 . کشور ما شاعران،نویسندگان،دانشمندان و پهلوانان بسیاري دارد. ایران  است ماکشور عزیز* 

 . ما باید به پرچم کشورخود احترام بگذاریم و در مقابل دشمنان از کشور دفاع کنیم* 

فرد مفیدي "ایران"وظیفه داریم که خوب درس بخوانیم تا براي کشورمان  دانش آموزانما *

 .باشیم

استفاده می بیان عواطف و احساسات از نوشته هاي زیبایی که اغلب داراي آهنگ است، مابراي *

 .کنیم که شعر نام دارد

 ت که شعرها را زیبا بخوانیم ور یکی از بخش هاي مهم کتاب فارسی است و چه خوب اسشع*

 مانندشعر اي ایران. .را حفظ کنیم ها آن

جاي :نمکدان   جاي گل:گلدان :مانند. دان  شودکلمه ي جدیدي درست می شود+اگر اسم* 

 . به معنی مکان و جااست» دان«. نمک   

مناسب :برازنده       گسترده:پهناور    خیز  داراي خاك حاصل:زرخیز :معنی کلمات جدید درس

    حرص:طمع    تولّد محلّ:زادگاه  به دنیا آورد :زاد     رواج :رونق    پرورش داد :پرورد

 یبارزابسی:فریبا

-فرهنگ -رونق -نعمت-دهان هاي حریص -طمع -عاشق -خلیج:کلمات داراي ارزش امالیی

 -سرزمین زر خیز -بوعلی سینا -فردوسی -حافظ -سعدي -مولوي -زادگاه-زمین پاکان-حفظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات  طالیی   



                            

 

ه ح ف  62ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 
 

 
 

 » عزیزایران «    

 .شعر زیر رابا استفاده از کلمه هاي داده شده ،کامل کن -1

 )نعمت-زرخیز-برازنده تر(

 !آه ایران عزیز

 ..........سرزمین 

 توي دریاهایت 

 بسیار.............هست 

 .نامی استاز هر ..................... نام زیباي مقدس که 

 .جمله هاي بهم ریخته را مرتّب کن -2

 .خود -داده -در -است -را -مردم خوب -ایران -جاي -آغوش

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

 

 

 تمرین هاي کالسی   

 » ایران عزیز« 

.       آشنا کند  ...شاعران،نویسندگان،دانشمندان و پهلوانان ایرانی ومعلّم می تواند دانش آموزان را با *

 .ازوظایف تمام افراد جامعه استعشق و عالقه نسبت وطن و دفاع از کشورواحترام به پرچم کشور * 

 .به دانش آموزان معرّفی کند به عنوان یکی از بخش هاي مهم کتاب فارسیراشعر  معلّم*

 .را باید در دانش آموزان تقویت کنیم تقویت مهارت زیبا نویسی*

موضوع کلی را به موضوع هاي کوچک تر تقسیم کنند و سپس درباره  یکوانندمی تدانش آموزان * 

 .آن یک بند بنویسند

 .داشتن آگاهی و اطالعات بیشتر در باره ي یک موضوع ،کار بند نویسی را آسان تر می کند*

 

 

 نکات راهنماي معلم   



                            

 

ه ح ف  63ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 
 
 

 » عزیزایران « 

 .کلمه هاي هم معنی را جدا کن و کنار هم بنویس -1

 وطن -بسیار زیبا   -پهن کرد   -نگه داري   -گسترد  -فریبا   -حفظ    -میهن  

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

 

 

 

 تکلیف   

 » عزیزایران «    

 .کلمه ي بدون نقطه بنویس  4  "ایرا ن عزیز"باتوجه به درس -3

.........................- .......................- .........................- ........................ 

 .خطی وصل کنهرکلمه را به معنی آن با کشیدن  -4

 زادگاه                                                نترسیم

 نهراسیم                                             طمع کار

 حریص                                               محلّ تولّد  

 می دزدند می ربایند                                    

 .کامل کن -5

 یعنی جاي قند........ : ...................   :............................نمکدان یعنی  

 .حروف در هم ریخته ي زیر کلمه هاي مناسب بنویس با -6

 ..................ر  -ص–و -ب   ....................ي -ف -و-س -د -ر

 

 

 

 تمرین هاي کالسی   



                            

 

ه ح ف  64ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 » عزیزایران « 

2- ه به درس کامل کنجدول زیر را با توج. 

 کلمه ي پنج حرفی کلمه ي چهار حرفی کلمه ي سه حرفی

   

   

 

 .اضافه کن و با آن ها جمله بساز "دان"به آخر کلمه هاي زیر  -3

 ................................................................................+........ =...............  : شمع 

 + ........ = ..............  :  ...............................................................................یخ  

 .بنویسکلمه از درس انتخاب کن و آن ها را به ترتیب حروف الفبا  6 -4

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

 .موضوع را به موضوع هاي کوچک تر تقسیم کن.یک موضوع دل خواه انتخاب کن -5

 : ............................موضوع کلی

1- ...............    .....................2 -    ...............................3 - ....................................... 

 .کوچک تر یک بند بنویس ال در مورد یک موضوعحا

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 تکلیف   



                            

 

ه ح ف  65ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »» عزیزایران « 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    بازخورد آموزگار و اولیاء



                            

 

ه ح ف  66ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 
 
 

 » ایران آباد «  

 .کشور عزیزمان ایران  نام دارد* 

  .آشنا می شویم....و  "ایران"کشورمان در این درس با تاریخ ،زبان، پرچم ،آب و هوا ي *

مرز نشینان انسان هایی پرتالش هستند که نگهبان اصلی کشور هستندو در مناطق مرزي * 

 .  زندگی می کنند

 . تکیه به قرآن و اسالم و پیروي از رهبر باعث اتّحاد مردم می شود*  

خلبانانی چون شهید عباس دوران، احمد کشوري،علی اکبر شیرودي،عباس بابایی ،مصطفی * 

 .دالورانه پرواز کردند و میهن را حفظ کردند. ......اردستانی و 

 .مااگر همیشه یاور هم باشیم و از خداي بزرگ یاري بجوییم ،موفّق می شویم*

به آخر بعضی از کلمات که مربوط به شغل می شود، کلمات جدیدي     » ي«اضافه کردن نشانه *

 :مانند. را درست می کند که محل کار آن شغل را معرفی می شود

 .خانم مژگان بابامرندي است "سیب و یاس"بخوان و بیندیش نویسنده ي * 

 )ملک الشعرا.(،آقاي محمد تقی بهار است"وطن"شاعر شعر *

 : مانند. با هرکدام از کلمات ترکیب شود،معنی جدیدي درست می شود» آمدند«واژه ي * 

 
 

 

 

 نکات  طالیی   

 

 



                            

 

ه ح ف  67ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 »ایران آباد « 

از ،که اشاره به مکان دارد» ي«بهتر است براي تفهیم بیشتر مفهوم در بخش واژه آموزي پسوند  *

 . نمایش عروسکی استفاده کنیم

عروسکهایی مخصوص عروسک گردانی که مانند دستکش روي دست بچه ها کشیده می شود، (

 .)استمناسب 

نقش هر کدام از قبل تعیین شود تا با آمادگی کامل نمایش را اجراکنند به طوري که هر یک داراي  

شغلی  باشند و محل کار خود را معرفی کنند، کارتی را که نام محل کار آنها بر آن نوشته شده است، 

 .است  مناسب) عکاس، عکاسی) (نجار، نجاري: (به بچه ها نشان دهند مانند

 

 

 

 نکات راهنماي معلم   

 » ایران آباد «  

 مانند:دلیل   شبیه :باارزش بودن    باعث:همبستگی   اهمیت :اتحاد  :معنی کلمات جدید درس 

 باهم در باره ي موضوعی فکر کردن : همدل  هم فکري:مبارز  صمیمی:شجاعانه  رزمنده:دالورانه

 :کلمات داراي ارزش امالیی

  -سدفاع مقد -حتّی -همدلی و همکاري -اجازه -شجاعانه -محلّی -گنجینه -نمایندگی -موضوع

  -نمایندگی -اصلی -نخست -گفت و گو -مناطق -دفاع –وطن  -پاسداري -اعضاي -عالقه

 

 

 

 نکات  طالیی   



                            

 

ه ح ف  68ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 »ایران آباد « 

1-ه به متن درس، عبارت زیر مربوط به پایان کدام گفتگوي گروه می باشد؟ با توج 

 .(...........................)از تاریخ ، درس هاي زیادي می توان آموخت

 .کار ببره عبارت را در جمله اي ببه هر کدام از کلمه هاي زیر، کلمه اي اضافه کن و -2

 )با توجه به متن درس(

 ------------------------------:  --------زبانِ 

 ------------------------------:  --------میهنِ 

 ------------------------------:  --------مناطقِ 

 

 

 

 تمرین هاي کالسی   

 »ایران آباد « 

درست معنی جدیدي  وکه با هر کدام از کلمات ترکیب شود» آمدیم«براي یادگیري مفهوم واژه ي *

گل . را بنویسیم» آمدیم«یک دایره روي تخته رسم کنیم و مرکز دایره واژه ي  می شود می توانیم ،

حاال از بچه ها بخواهیم گل برگ هاي . برگ هاي گل را برش داده روي هر کدام کلماتی نوشته شود

 )برادرم و من همه،ما،. (مناسب را انتخاب و گل را کامل کنند

 

 

 نکات راهنماي معلم   

 



                            

 

ه ح ف  69ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 
 

 »ایران آباد « 

 .جاهاي خالی را مانند نمونه کامل کن-3

 .رفتند -------.              رفتند -------.               بچه ها رفتند

 .خوردند -------.             خوردند -------.            خوردند -----

 . شکل صحیح هر کلمه را از داخل پرانتز انتخاب کن و در جاي خالی بنویس-4

مضوع، . (درس باهم مشورت و گفت و گو می کردند ---------ي ابتدا چند دقیقه درباره  -

 )موضوع

. مرزي میهن زندگی می کنند، نگهبان اصلی وطن هستند ---------همه کسانی که در  -

 )مناتق، مناطق(

ی ما ایرانیان گنجینه اي با ارزش هستند ولی زبان فارسی، زبان ملّ ---------زبانهاي  -

 )مهلی، محلی. (است

 )حتّا، حتّی. (یک وجب از خاك میهن به دست دشمن بیفتد ---------آنها اجازه ندادند  -

5- اري، قصاب، قنّاد.    ( ه به کلمه هاي داخل پرانتز کامل کنجاهاي خالی را با توجنج( 

 .دیر به محل کارش آمده بود ---------صابی محله ي ما خیلی شلوغ بود، چون دیروز ق -

 .است ---------و محل کارش . نجار کسی است که وسایل چوبی درست می کند -

 .کسی است که شیرینی می فروشد و قنّادي محل کار اوست --------- -

یس که  آن هاچگونه از و در یک جمله بنو. نام چهار خلبان که در متن درس آمده بنویس-6

 .میهن خود دفاع کردند

.................- ..........................-  ........................- ........................... 

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

                    

 .، شعر زیر را کامل کن "ایران آباد"با توجه به متن درس -7

 را کنیم آباد ------میهن                        ------دست در دست هم دهیم به 

-  

 

 تمرین هاي کالسی   



                            

 

ه ح ف  70ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 »ایران آباد «  

 .پایان هر جمله را با توجه به متن درس کامل کن-1

 .---------ما اگر همیشه یاور هم باشیم و از خداي بزرگ یاري بجوییم،  -

 .---------» میهن«این بار هم به شکل گروهی به همفکري و بحث درباره ي  -

 .---------همه مردم، باید گذشته و تاریخ میهن خود را خوب ما فکر می کنیم که  -

 .چهار کلمه از درس رابه ترتیب حروف الفبا بنویس -2

 به ترتیب حروف الفبا کلمات

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

--------------------------- 

--------------------------- 

--------------------------- 

--------------------------- 

 

 

 تکلیف   

 »ایران آباد « 

 .براي موضوع زیر یک بند بنویس -8

 )پرچم کشور ایران(

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

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

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

 

 

 تمرین هاي کالسی   

 



                            

 

ه ح ف  71ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 
 

 »ایران آباد «  

 .در جدول زیر باتوجه به درس هاو حروف مشخّص شده ،کلمه هاي مناسب بنویس -3

 8درس  9درس  7درس  4درس  1درس 
درس 

10 

درس 

11 

 ح ص ه ط ف ق ع

       

 

 اشی آن را بکشدوست داري در آینده چه شغلی براي خودت انتخاب کنی؟ در کادر زیر نقّ-4

 .و درباره ي آن یک بند بنویس

 اشینقّ نوشتن بند

--------------------------- 

--------------------------- 

--------------------------- 

--------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکلیف   



                            

 

ه ح ف  72ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »ایران آباد «  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    بازخورد آموزگار و اولیاء



                            

 

ه ح ف  73ص

 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 »  شعر دریا«  

 .خداوند مهربان است بزرگدریا یکی  از نعمت هاي  *

  .موقع شنا کرن نکات الزم را رعایت کنیم*

 .است محمود کیانوش آقاي  "دریا"شعر  شاعر *

زیبایی شعر خود از آب و آینه استفاده  شاعر بري.رامثل آینه دانسته است آب دریا در شعر  *

 .کرده است

می توان کلمات جدید  )چشمه = ه + چشم ( :ه مانند+ ترکیب نام بعضی از اعضاي بدن با * 

 .باید بدانیم که معناي چشم و چشمه باهم فرق دارد.ساخت

در صندلی صمیمیت این درس یک بخش از موضوع کلی انتخاب می شود و فقط در مورد آن *

 .توضیح می دهیم

 رنگ آبی تیره :وسیع    کبود:کنار آسمان   پهناور:افق  :معنی کلمات جدید درس 

 فرو رفتن در آب:غوطه         خوش منظره و باصفا:روشن و شفاف   دل گشا:زالل  

 

 خواب آلود-غوطه-لذّت -زالل -ساحل بی خیال -موج -افق  :کلمات داراي ارزش امالیی
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 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 
 

 » شعر دریا« 

 .معنی واژه هاي زیر را بیان کنید-1

 :دل گشا:                             غوطه:                          پهناور:                             زالل

 

 

 تمرین هاي کالسی   

 » شعر دریا« 

تک خوانی با هدف ارزشیابی .معلّم می تواند از بچه ها بخواهد که شعر را تک خوانی کنند *

شود مشکالت تلفظی دانش آموزان برطرف شود و همچنین تمرکز دیگران را تقویت  باعث می

 .کند

 .در هم خوانی به غیر از تقویت لحن، یک فضاي شاد براي دانش آموزان ایجاد می شود *

مفهوم کلمات تشبیه براي دانش آموزان بیان شود و از آنها خواسته شود که نمونه هایی را  *

 بیان

 .آب آیینه اي است پهناور ،آب به آیینه تشبیه شده است: مانند.کنند

دانش  ،  مطالب با همدر نظر گرفتن محدودیت زمان و ارتباط در صندلی صمیمیت عالوه بر  *

 .پردازندمی به داوري کردن در مورد سخنان دوستان خود آموزان 

سپس دانش آموزان نظرات خود را پیرامون درك ،یک داستان در کالس خواند  می توان* 

 . مطلب و دریافت آن بیان کنند

  .براي دانش آموزان بخوانیم)به همراه صداي امواج دریا ( لحن توصیفی   شعر دریا را  با *

 .جمله هاي یک بند باید در تکمیل جمله ي اول بند، نوشته شوند*

آلودگی باعث بیماري انسان .در شهرهاي بزرگ هوا آلوده است. آلودگی هوا دالیلی دارد : مانند

 ..... می شودو
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 فارسی سوم ابتدایی
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 » شعر دریا« 

 .جاهاي خالی را با استفاده از کلمه هاي مناسب از متن درس کامل کن -1

 .رود آب است می--------هر کجا 

 .در آن پیداست--------صورت 

 ---------خنده ي گرم و روشن 

 آب می ریزد -----برتن 

 کدام کلمه از نظر ساخت با بقیه فرق دارد؟-2

                  پایه:د                  لبه :ج           غنچه  :ب                چشمه  :الف

 

 تکلیف   

 » شعر دریا« 

 .مخالف کلمه هاي زیر را بنویسید -2

 /خوش حال/                           خواب/                         روشن/                      خنده

 .کلمه ي جدید را بنویسیداضافه کنید و ) ه(به هر کلمه نشانه ي  -3

 ..........= --+دهان...........          = --+گوش ..........       =  --+دندان               ..........=   --+زبان

 .مانند نمونه ، جمله هاي زیر را کامل کن  -4

 .من دندان دارم ، اما شانه دندانه دارد 

 ......................................من دهان دارم ، اما غار 

 ............................................من پا دارم ، اما میز 

 . جمله هاي زیر را کامل کنید -5

 .................................................................................است، چون.......... معلّم مثل

 

 

 تمرین هاي کالسی   
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 فارسی سوم ابتدایی

  96ـ  ۹۷یگاه جبرانی پا
 

 

 
 

 » شعر دریا« 

 .مانند نمونه جمله ها را کامل کن -3

 .آب مثل آینه است

 .است --------مادر مثل

 .است -------کتاب مثل 

 .است -------معلم مثل 

 .با کلمه هاي داده شده جمله هاي زیبا بساز - -4

 :.................................................................................................خورشید

 :....................................................................................................مهربان

 .بقیه ي جمله هاي بند زیر را بنویسید -5

 . .....................................................وقت خاطره ي اولین روز مدرسه را فراموش نمی کنم هیچ 

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

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

 .کلماتی که باهم شباهت دارند را با خطی مانند نمونه به هم وصل کن -6

 سربلند                               خوش قیافه

 زه                           هنر مندخوش م

 دود کش                            بارکش

 خاطرات                             حیوانات

 ارزشمند                            سرحال

 .کلمه هاي زیر را به ترتیب حروف الفبا مرتّب کن -7

 ساحل-دریا -پهناور -خدمت -آغوش -صبور -مقدس -فریبا -زرخیز

......................................................................................................... 
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 » شعر دریا« 
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 » اگر جنگل نباشد «  

 .براي ما مهم می باشد حفظ محیط زیست و است جنگل یک سرمایه ي ملی* 

جنگل فایده هاي زیادي داردمثال از چوب درختان آن میز ،صندلی ،کمد،تخت خواب،درو    *

ا گر جنگل . و کشتی و هزاران وسیله یدیگر می سازیمپنجره،کاغذ،خانه هاي جنگلی،قایق 

 .نباشد، اکسیژن مورد نیاز انسان فراهم نمی شود و مواد سمی هوا از بین نمی رود

 .جنگل از محل هاي تفریح ، استراحت و گردش است *

 .باید جنگل ها را حفظ کنیم و مراقب باشیم درختان از بین نروند*

کاري که خطر :خطر ناك  یعنی ناك  + خطر: ناك  مانند+ اسمدر این درس با * 

 .و مانند آن آشنا می شویمداشته باشد

 .بگیریم که جمله ي کامل بنویسیمدما باید یا* 

 .علی چه کسی را دید؟         علی معلّمش را دید.    مثال علی دید

 .گویندمی " جملھ ی موضوع "به جمله اي که در ابتداي بند می آید * 

 .آقاي بیوك ملکی است ، بهاران شاعر شعر *

 صداي بعضی از حیوانات: صداي بلند و ترسناك     زوزه:غرّش :معنی کلمات جدید درس 

  کناره :حاشیه             لفت و با یک یا دو شاخ روي پوزه جانوري خیلی بزرگ با پوست ک:کرگدن

 خراب    :ویران          رونده:روان.    دبه بدن آسیب می رساننموادي که :موادسمی

 .گازي در هوا که براي زنده ماندن موجودات زنده الزم است:اکسیژن آماده کرده   :فراهم نهاده

 

استراحت  -قایق -صندلی -کمین -جنگل -اکسیژن -غرّش  :کلمات داراي ارزش امالیی

 -بازي گوش -غرّش –زوزه  –تفریح  -سکوت -آب تنی -مواظبت -حفظ -روزگاري -مواظب
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 » اگر جنگل نباشد« 

 .فرزندم کلمه هاي هم معنی را به هم وصل کن -1

 
 

 

 تمرین هاي کالسی   

 » اگر جنگل نباشد« 

براي دانش آموزان  جنگل و پرندگان همراه با پخش صداي حیواناترا درس  معلّم می تواند* 

 .بخواند

 .صحبت کند و نظر دانش آموزان را بشنودجنگل براي دانش آموزان  از فایده هاي * 

در کالس اجرا  صورت نمایش با استفاده از ماسک یا صورتک حیوانات هب را درسمعلّم می تواند* 

 .کند

روزي روزگاري در یک جنگل . غیر از خدا هیچ کس نبود. ادامه ي داستان یکی بود یکی نبود *

 .....زیبا و دور

 .را بخواهد دانش آموزان کامل کنند

وانند داوري کنندو نظر خود را در باره ي موضوعی که معلّم صحبت می کند ،دانش  آموزان  می ت*

 .بگویند
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 » اگر جنگل نباشد« 

 .با توجه به درس ،جاهاي خالی را با کلمه ي مناسب کامل کن-2

 .و زیبا است........ جنگل 

 .هوارا از بین می برند...........درختان

 .را می شوید............ اگر جنگل نباشد،باران 

 ........ .غرّش و زوزه ي جانوران سکوت جنگل را 

 .ترکیب کن و کلمه ي جدید بساز -3

 ..................    ناك  + تاب  ...............   ناك + وحشت 

 .با حروف در هم ریخته ،کلمه جدید بساز -4

 : ........................ن -ك –ا  –ژ  –ي  -س : ..................س  -ن  –ي  –م 

 :......................ن  –ا  –ي  –ر  –و  : ...........ا  –ه  –ي  –ش  –ح 

 

 .کلمه هاي خواسته شده را از متن درس پیدا کن و بنویس-5

) غ غ غ،غ ق ق (کلمه هایی که نشانه هاي

 .دارند

) ث ث، س س، صص(هایی که نشانه هايکلمه 

 .دارند

 ث ث س س ص  ص غ غ غغ  قق 

     

 

 

 تمرین هاي کالسی   

 مواد سمی

 می شکند

 پهناور

 خاك
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 » اگر جنگل نباشد« 

 .کلمه از کلمه هاي مهم درس را انتخاب کن و بنویس 15فرزندم -1

......…................................................................................................................. 

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

 .هم معنی کلمه هاي زیر را بنویس-2

   ....................:  زوزه               ..............:  غرّش                            ..................: آب تنی

 .جمله ي زیر را مرتّب کن-3

 شنیده می شود -در -نسیم–همه جاي  -صداي آرام -جنگل

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

 

 

 تکلیف   

 اگر جنگل نباشد

 :براي کلمه هاي زیر هم خانواده بنویسید -6

 مواظبتحفظ  وسیع

 .ب و کامل بنویسیک جمله ي مرتّ ي زیر با کلمه هاي در هم ریخته -7

 انسان –را   -فراهم می کند  –اکسیژن  –نیاز  –مورد  –جنگل 

…………………………………………………………………… 
 

 بازي -بودند -بازي گوش –میمون هاي  -مشغول

.............................................................................. 
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 » اگر جنگل نباشد« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    بازخورد آموزگار و اولیاء

 » اگر جنگل نباشد« 

 .مانند نمونه کامل کن-4

 .جایی یا چیزي که نم دارد:نمناك = ناك+نم

 =............ : ............................................ناك+خطر

 .....................................=.................. : ناك+ترس

 

اگر جاي یکی از حیوانات و یا پرندگان جنگل بودي، به مردمی که براي تفریح به جنگل -5

 .)در یک بند بنویس(می آمدند چه می گفتی؟

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

 

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

 

............................................................................................................................................................................... 
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 »چشم هاي آسمان  " 

 .آسمان یکی از شگفتی هاي آفرینش خداوند بزرگ است* 

 :مثال. دن،کلمات جدیدي بامعناي جدید می ساز " انھ"ترکیب برخی ا زکلمات باپسوند *

 .کُشتی ، ورزش مردانه است: مانند هرچیزمخصوص به مردان مردانه،=  انه+  مرد 

 .یعنی نوشتن چیزهایی که می شنویم ،می بینیم یا می خوانیم: یادداشت برداري*

 .یادداشت برداري باعث می شود چیزهایی که نوشته ایم را فراموش نکنیم

وقتی به مسافرت  یا گردش علمی می روید،خوب است دفترچه ي یادداشت همراه داشته باشید 

 .ها و شنیده هاي خود را در آن یادداشت کنید ،تا فراموش نکنید و دیده

شما می توانید ادامه ي داستان هاي ناتمام را با فکر خودتان بنویسیدو در مورد آنچه نوشته اید *

 .براي دوستانتان  صحبت کنید

 .می فهمیم که باید براي کارهایمان دلیل درست بیاوریم "افتادن از آسمان "در حکایت *

از خداوند بزرگ و مهربان ،معلّمان دانا و دلسوز واز همه ي نعمت هاي  "نیایش"در قسمت *

 .خدا تشکر می کنیم

 :معنی کلمات جدید درس

: آماده      خلق : آرایش کرده اند       حاضر :شوق      آراسته اند: خلقت      اشتیاق : آفرینش 

 بزرگی     : عظمت          مردم

   :ي ارزش امالییکلمات دارا

 -مشغول-چرخش –اشتیاق  –فضایی  –شبانه روز  –وصل کردن  –چشمک  –آفرینش  –عظیم 

 سفر خیالی -نور افشانی –سراغ  –میو میو  –ر تشکّ –عظمت  –جا به جا  – مسافرت –گسترده 

 

 

 

 

 

 

 نکات  طالیی   



                            

 

ه ح ف  84ص

 فارسی سوم ابتدایی
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 » چشم هاي آسمان« 

 .معلّم می توانددرس را به روش قصه گویی بیان کند*

از آفرینش آسمان گسترده و وسیع ،ستارگان نورانی و چهار فصل زیبا که هدیه ي خداوند  *

 .مهربان هستند ، براي دانش آموزان صحبت کند

یادداشت برداري آشنا کندو تاکید کند که بسیاري از نویسندگان بزرگ، با دانش آموزان را  با *

 .استفاده از یادداشت هاي خود کتاب نوشته اند

آفرینش حلزون بخوان و بیندیش "معلّم مهارت رو خوانی و درك متن  طوالنی را با خواندن * 

 . در دانش آموزان تقویت کند"

معلم از دانش آموزان بخواهد در باره ي موضوع تحقیق خود مطالعه کرده ، از بزرگ ترها *

بپرسند و یا به کمک رایانه اطالعات کافی را به دست آورندتا بتوانند در مورد آن موضوع خوب 

 . صحبت کنند

 .ویسندمتن یا قسمت اول داستان در کالس خوانده شود و دانش آموزان ادامه ي داستان را بن* 
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 » چشم هاي آسمان«   

 )بعضی از کلمات اضافی است (  .بااستفاده ازکلمات داده شده جاهاي خالی راکامل کن  -1

–نورانی–چرخش –ستارهپر - درخشش –نورافشانی –صاف –رخت خواب - سراغ–باشکوه(

 )پشت بام -چشمک _گسترده 

پهن می کند ، از .............. من و برادرم را روي .............. تابستان ، وقتی مادرم شب هاي 

زیبایی ، آن ........ است و ستاره ها با ....... معموال آسمان . ت می برم لذّ.......... تماشاي آسمان 

...... از ستاره . می زنند ...... کوچک و بزرگ از آن باال به ما ....... این نقطه هاي  .آراسته اندرا 

 ".است ...... خورشید هرگز نمی خوابد و همیشه مشغول ":ستاره گفت . خورشید را گرفتم 

 .باکلمات زیرجمله هاي زیبابنویس-2

 ...................................................................................:هیجان انگیز

 .........................................................................................:خورشید

 

 .هردوکلمه ي زیررادریک جمله به کارببر -3

 = ....................................................................................ستاره،سفر

 

 .کشیده شده یک هم معنی بنویس براي کلمه هایی که زیرآن خط-4

 (..................).بودگسترده آسمان چقدر

 . (...................)تشکّر می کنم عظمتو  همه زیبایی این  آفرینش از خداي بزرگ براي

 .کلمات زیر را با حروف مناسب کامل کن-5

 ت...استرا -بـت...امو-ته اند....آرا -وال پرسی...ا -انگیز... هیجا  -ش...چر -رینش..آ
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 » چشم هاي آسمان« 

 .هرکلمه رابه کلمه مربوط به خودش وصل کن -6

 دامن                                           مودبانه    

 رفتار                                           دخترانه    

 مردانه                                          کفش    

 .براي کلمات زیریک هم خانواده بنویس-7

 ................. :وسیع

 ................ :اشتیاق

 ................ :مشغول

یک موضوع . را به موضوع هاي کوچک تر تقسیم کن  آنفکر کن و) آب ( کلی  به موضوع – 8

 .انتخاب کن و درمورد آن یک بند بنویس را 

 :..................................               .............................................هاي کوچک ترموضوع 

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

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

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

 .آموختی را یادداشت برداري کن "چشم هاي آسمان"مهمی که از درس مطالب  -9
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 فارسی سوم ابتدایی
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 » چشم هاي آسمان« 

 

 

 

 

 

 

    بازخورد آموزگار و اولیاء

 » چشم هاي آسمان« 

 .مانند نمونه کلمه ها را به هم وصل کن -1

 لباس                                             کودکانه

 رویاي                                            مردانه

 زنانه                                 ورزش          

 .شکل درست کلمه هاي زیر را بنویس -2

            .................=  مشقول .........                  =  عزیم                              ...............=  سراق

 . با توجه به کلمه ي داده شده جمله را بازنویس کن-3

 .وزان کتاب را خواندنددانش آم

 )ملیکا و آمنه................................................................(.

 )خریدند.................................................................(
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