
 

 اًَاع ٍاصُ                یادآٍری                    

: ٚاصٜ ای است وٝ تزای ٘أیذٖ وسی یا چیشی یا حیٛا٘ی یا ٔىا٘ی یا ٔفٟٛٔی تٝ وار ٔی رٚد.   اسن 

     تزای ٘أیذٖ وسی  ٖرضا ، ػّی ، فاطٕٝ ، اضىا 

    تزای ٘أیذٖ چیشی  ٔیش ، درخت ، ٌُ ، وتاب 

 ٛا٘ی تزای ٘أیذٖ حی  ٝضتز ، خزٚس ، ضیز ، ٌزت 

    تزای ٘أیذٖ ٔىا٘ی تٟثٟاٖ ، تٟزاٖ ، والس ،تاؽ 

  تزای ٘أیذٖ ٔفٟٛٔی ضٟادت، ایثار ،ضزب،خٛتی 

 : ّاژٍ ای اطت کَ تَ رای اطن هی ًؼیٌس ّ اس تکزار آى رلْگیزی هی کٌس. ضویز 

 زازم. اّذزیسم را تَ  غزیزّس رُا را زیسم ّ ُسیَ ای کَ تزای

 ضویز        ضویز                                                            

 : ّاژٍ ای اطت کَ زر پایاى رولَ هی آیس ّ اًزام کاری یا رّی زازى حالتی را زر  فؼل

 یکی اس سهاى ُای گذػتَ ، حال یا آیٌسٍ ًؼاى هی زُس.

آى تؼریؾ هی  ا )ّیژگی ُا(چگًْگی تؼریؾ كؼل زر رولَ : كؼل را اس رّی ًؼاًَ ُ

 زُین. 

 ُز كؼل طَ ًؼاًَ زارز : ًطاًِ ّای فؼل:

 الق( اًزام کار یا رّی زازى حالت

 ب(  سهاى

 د( ػرؾ

 کار)ًْػتي( 

 سهاى )حال (  هخال : هی ًْیظن

 ضخع ) اَٚ ضخع ٔفزد ( : ٔٗ  

 

 ( ضخع دارد.6ٞز فؼُ ضص) اًَاع فؼل اس ًظز ضخص :
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 اَٚ ضخع جٕغ : دیذیٓ -4  ذْاَٚ ضخع ٔفزد : دی-1

 دْٚ ضخع جٕغ : دیذیذ -5 دْٚ ضخع ٔفزد : دیذی -2

  سْٛ ضخع جٕغ : دیذ٘ذ -6            سْٛ ضخع ٔفزد : دیذ -3

 اًَاع فؼل اس ًظز سهاى :
 ٌذضتٝ ) ٔاضی( :فؼّی وٝ در سٔاٖ ٌذضتٝ ا٘جاْ ضذٜ تاضذ . ٔثاَ: -1

 فؼُ ٌذضتٝ     رفت.دیزٚس ٔحٕذ تٝ ٔذرسٝ 

 ٔی خٛا٘ٓ.اَ )ٔضارع ( : فؼّی وٝ در سٔاٖ حاَ اتفاق ٔی افتذ :  ٔٗ درس ح-2

آیٙذٜ )ٔستمثُ ( :تٝ فؼّی ٌفتٝ ٔی ضٛد وٝ در سٔاٖ آیٙذٜ ا٘جاْ ٔی ضٛد. ٚ تا یىی اس فؼُ -3

 ذ ( ٕٞزاٜ ٔی تاضذ. ٔثاَ :خٛاٞذ . خٛاٞیٓ . خٛاٞیذ . خٛاٞٙٞای )خٛاٞٓ . خٛاٞی . 

 خٛاٞیذ رفت.ٞفتٝ ی آیٙذٜ ی تٝ اردٚ  .                ضٕا تخٛاٞٓ رفٔٗ فزدا تٝ غحزا 

 : ( هی آیس ّ حالت ّ چگًْگی اطن قثل اس  ِـّاژٍ ای اطت کَ تَ زًثال اطوی )تؼس اس صفت

 آب هْؿْف ّ پاکیشٍ ؿلت هی تاػس ذْز را تیاى هی کٌس.       آب پاکیشٍ

 : را تَ هلِْم ذْزع ّاتظتَ  ارشای رولَ یکی اسقیس ّاژٍ ای اطت کَ زر رولَ هیآیس ّ  قیذ

 هی کٌس : هخال :

 ػایاى اهزّس آهس. -2ػایاى ایي را آهس                     -1

 ػایاى تٌس آهس. -4ػایاى ذْع حال آهس.              -3

گاُی ػاػز تزای رػایت ّسى ّ آٌُگ ػؼز اس ّاژٍ  ٍاصُ ّای هخفّف ) کَتاُ ضذُ ( :

   ًْیظی تایس تَ آى ُا تّْرَ کٌین.ازٍ هی کٌس کَ ٌُگام هؼٌی کززى ّ تاسُای کْتاٍ ػسٍ اطتل

 ػکل کاهل کلوَ ی هرلّق ػکل کاهل کلوَ ی هرلّق

 س

 ّساى

 کای

 سیي

 هْر

 اس

 ّ اس آى

 کَ ای

 اس ایي

 هْرچَ

 ٍرّ 

 گزت

 گَ

 تزّى

 چزایی

 راٍ

 اگز تْرا

 گاٍ

 تیزّى

 چزا ُظتی

   

 تهیه و تدویه : فاطمه روشه بیه               دبستان: شاهد امام کاظم )ع(                 



  

  

 حالت ّای کلوِ                    درس اٍل:

 : دو دسته اند:ّن خاًَادُ @

 ا٘ٛادٜ ی فارسی: تٝ ٚاصٜ ٞایی ٌفتٝ ٔی ضٛد وٝ یه وّٕٝ در آٖ ٞا ٔطتزن تاضذ.خاِف( ٞٓ 

ٌّستاٖ، ٌُ فزٚش، ٌّخا٘ٝ .) ٚاصٜ ی ٌُ در آٖ ٞا تىزار ضذٜ  ٔثاَ : ٌُ،ٌّذاٖ، ٌّثزي ، ٌّشار،

 است.(

 ب( ٞٓ خا٘ٛادٜ ٞای ػزتی : تٝ ٚاصٜ ٞایی ٌفتٝ ٔی ضٛد وٝ ریطٝ ی ٔطتزن داضتٝ تاضٙذ ،

 یؼٙی سٝ حزف اغّی آٖ ٞا تٝ تزتیة در آٖ ٚاصٜ ٞا تىزار ضذٜ تاضذ.

 ٔطتزن: ظ،د ،ق(ٔثاَ: غادق ، تػذیك، غذق،ٔػذق، غذیمٝ ، غذلٝ. ) حزٚف 

 تَ ّاژٍ ُایی هی گْیٌس کَ تا یک زیگز ُن هؼٌی ُظتٌس. هاًٌس: : ) ّن هؼٌی( هتزادف @

 ػظین : تشرگ      آس: حزؽ، طوغ       ػثاى : چْپاى      گظتاذی: رظارت

ًکتَ: تؼضی اس ّاژٍ ُای هتزازف را ًوی تْاًین زر رولَ تَ رای ُن تَ کار تثزین، هخال: زراس 

 ، طْالًی، کَ ُز کسام زر رولَ ی ذاؿی تَ کار هی رّز. ، تلٌس

 «قس هحوس طْالًی اطت یا رازٍ تلٌس اطت.» ُیچ گاٍ ًوی تْاًین تگْیین 

 تَ ّاژٍ ُایی هی گْیٌس کَ اس ًظز هؼٌی هرالق یکسیگز ُظتٌس.: (هتضاد )هخالف @

 ل  ظالنکْتاٍ   تلٌس   ،  آطاى  زػْار  ،  هأیْص  اهیسّار  ،  ػازهاًٌس : 

ّاژٍ ُایی کَ زر تللع یکظاى ُظتٌس اّها زر اهال ّ هؼٌی تا ُن تلاّت  : هتطاتِ) ّن آٍا( @

 زارًس.

 طیق ، ؿیق –ارف ، ارس ، ػزف  –ؿْاب ، حْاب  –ذاى ، ذْاى   -هخال : اطاص،احاث   
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  –ذْار ، ذار  –حیات ، حیاط  –راسی ، راضی  –ذاطت ، ذْاطت 

 کَ تَ ًْػی تا یکسیگز تٌاطة زارًس. هاًٌس :ّاژٍ ُایی  : هتٌاسة @

 / طؼسی ، حاكع ، هْالًا ، ػطار/ ػة ، تاریکی ،طتارٍ ،هاٍ آتؼلؼاى، سلشلَ ، طیل ، طْكاى

 ًکتِ ّای دستَری:

 تَ کلوَ یا اطوی کَ هْرز ذطاب قزار هی گیزز، هٌازا هی گْیٌس.هخال: : هٌادا

 ای چارٍ ی تیچارگاىکي ،  چارٍ            ای هًْض ؿورْارگاىیار ػْ، 

 ػاػز ذساًّس را هْرز ذطاب قزار زازٍ اطت ّ ؿسا سزٍ اطت.

» کَ تؼس اس اطن هی آیس، ًؼاًَ ی « ا» ّقتی قثل اس اطن هی آیٌس ّ « ای ، یا » کلوَ ُای  : ًذا

 ، هزز ًکْ ًام ًویزز ُزگش اطؼسی -ذسا، ای كضل تْ حارت رّا   ایُظتٌس. هخال : « ًسا

 :  ًکتِ ّا
گاُی هٌازا حذف هی ػْز ّلی ًؼاًَ ی ًسا ُظت ّ ها اس رّی هلِْم رولَ تَ هٌازا پی هی  -1

 هٌازا ذساًّس اطت کَ ًیاهسٍ اطت.  تزین. هخال : ای ُوَ ُظتی ستْ پیسا ػسٍ  

گاُی ًؼاًَ ی ًسا حذف ػسٍ ّ هٌازا تسّى حزف ًسا هی آیس کَ تا تْرَ تَ آٌُگ ّ لحي ؿسا  -2

 ای كزسًس   ز. تَ هي آُظتَ هازر گلت : كزسًس  هؼرؾ هی ػْ

 اطتلازٍ هی ػْز.« ،»یا »!« پض اس هٌازا هؼوْال اس ًؼاًَ ی  -3

 ذسایا، تَ ها هِزتاًی تسٍ                ای آزم ! زاًا ّ تاُْع تاع.

راى » زازى ؿلات ّ حاالت اًظاًی تَ ؿیز اًظاى را  تطخیص ) جاى تخطی تِ اضیا( :

 هی گْیٌس.  هخال:« تؼریؾ»  یا« ترؼی

 ذٌسیسى حالت اًظاى اطت کَ تَ گل ًظثت زازٍ ػسٍ اطت. گل ترٌس ز تز طز گل تْتَ ُا 

 

 دبستان: شاهد امام کاظم )ع(      تهیه و تدویه : فاطمه روشه بیه          



                        

  

 

 آهَسی درس دٍم                        ٍاصُ
 ّاژٍ زر ستاى كارطی تَ زّ زطتَ تقظین هی ػْز:

اس یک رشء طاذتَ ػسٍ ّ تَ ّاژٍ ُایی گلتَ هی ػْز کَ  دستِ ی اٍل : ٍاصُ ّای سادُ :

 ًوی تْاًین آى ُا را تَ ارشای هؼٌی زار تقظین کٌین.  زرذت ، گل، کیق ، هاژیک ، زذتز ، پظز

: تَ ّاژٍ ُایی گلتَ هی ػْز کَ اس تیغ اس یک رشء دستِ ی دٍم : ٍاصُ ّای غیز سادُ

ی طلیقَ ، تا طْاز ، طاذتَ ػسٍ اًس. هخال : تاؿثاى ، ذْزکار ، آػپشذاًَ ، رْاًوزز ، سّزپش ، ت

 رّسًاهَ

 ّاژٍ ُای ؿیز طازٍ هؼوْال تَ یکی اس ػکل ُای سیز طاذتَ هی ػًْس:

 الق( یک رشء هؼٌی زار+ یک رشء تی هؼٌی :تاؿثاى ، چؼوَ ، گلساى ، یازگار

 ب( یک رشء تی هؼٌی + یک رشء هؼٌی زار : تی کار ، ُوسرص ، تا ازب ، تی حظاب

 کارذاًَ ، آرام پش ، کتاب ذاًَشء هؼٌی زار ) هزکة( : د( یک رشء هؼٌی زار + یک ر

 : ًارْاًوززاًَ ، کتاتلزّػی ، طزتاطز، هسازپاک کيز( تیغ اس زّ رشء هؼٌی زار یا تی هؼٌی

 هٌظْر اس رشء تی هؼٌی، ترؼی اس ّاژٍ اطت کَ هؼٌی هظتقلی ًسارز  

ًی یا هکاًی یا هلِْهی تَ کار هی ّاژٍ ای اطت کَ تزای ًاهیسى کظی یا چیشی یا حیْا اسن :* 

 رّز. هخال :

 تقظین ّ... -ضزب –ػِازت  –كساکاری  –ػزاػت  -تاسار -ػیزاس -ػیز -گزتَ -کتاب -اهیس

 

 تز یک چیش یا ػرؾ یا هکاى یا حیْاى یا هلِْم زاللت هی کٌس. زرذت،  اسن هفزد :

 اطة
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 لِْم زاللت هی کٌس: تز تیغ اس یک چیش یا ػرؾ یا هکاى یا حیْاى یا هاسن جوغ .

 هسرطَ ُا –زرذتاى  –پظزُا  –کْزکاى هخال:

 ًطاًِ ّای جوغ :

 اى ( کتاب ُا ، زرذتاى –)ُا  فارسی :

 ّى ( تـییزات ، هؼلویي ، رّحاًیْى -یي  -) ات  ػزتی:

: تؼضی اس اطن ُای ػزتی تسّى زاػتي ًؼاًَ ُای روغ ، روغ تظتَ هی ػًْس، جوغ هکسّز @

 هی گْیٌس. هاًٌس :« روغ هکّظز» ن ُاتَ ایي ًْع اط

 ارساز روغ رس، اّلیا روغ ّلی ، هٌاتغ روغ هٌثغ ، اّاهز روغ اهز، کتة روغ کتاب ّ ...

 ًکتِ ّا

 ترؼی اس رولَ کَ زرتارٍ ی آى ذثز هی زُین. ًْاد : @

 : ُواى ذثزی اطت کَ زر هْرز ًِاز هی زُین. گشارُ @

 .اًسکالص زرص ًؼظتَ زر   تچَ ُاهخال : 

 ًِاز                  گشارٍ         

ذْاُس «ًِاز » چگًَْ ًِاز را پیسا کٌین؟  تا طْال چَ کظی یا چَ چیشی + كؼل رولَ،  پاطد@ 

 تْز.

 چَ چیشی پیسا ًؼس؟ گٌذ ، تٌاتزایي گٌذ ًِاز اطت. ًؼس گٌذ پیسا   هخال:  

 چٌس ًکتَ زر هْرز ًِاز:

 غ اس یک کلوَ تاػس. هخال:ًِاز هوکي اطت یک کلوَ یا تی -1

 آهسًس گشارٍ اطت ّ تقیَ ی رولَ ًِاز . آهسًس  زاًغ آهْساى کالص پٌزن ػاُساهام کاظن

 



 گاُی ًِاز اس رولَ حذف هی ػْز، زر ایي ؿْرت تا تْرَ تَ كؼل، تَ ًِاز پی هی تزین. -2

 

تْزٍ کَ حذف ػسٍ  هي تا تْرَ تَ كؼل زر هی یاتین کَ ًِاز سهظتاى را پارّهی کٌن.  ------- 

 اطت.

 كؼل رولَ زر قظوت گشارٍ ّاقغ هی ػْز. -3

 اطت. هخال: ػلی کتاتغ را تززاػت.« كاػل» اگز ًِاز اًزام زٌُسٍ ی کار تاػس  -4

 كاػل اطت، سیزا کار تززاػتي را اًزام زازٍ اطت.« ػلی» 

 

 

 ز.تالع تیغ تزی ذْاُیس کزػوا گاُی ضویز ًِاز رولَ اطت : اهظال  -5

ؿلت ّاژٍ ای اطت کَ تَ زًثال اطن هی آیس ّ حالت ّ چگًْگی اطن قثل اس ذْز را  صفت: @

 هی گْیٌس.  هخال: «هَصَف» تیاى هی کٌس. تَ اطن قثل اس ؿلت 

 هسرطَ ی تشرگ           آب پاکیشٍ           پظز تاُْع         زاًغ آهْس کْػا

 راٍ ُای تؼریؾ هْؿْف ّ ؿلت:

 اضاكَ کٌین:     گل ذْػثْ تز        پظز تاُْع تز« تز»اس ؿلت  هی تْاًین تؼس -1

 اضاكَ کٌین:  حیاطی تشرگ     کالطی هٌظن« ی»هی تْاًین تَ زًثال هْؿْف -2

هی تْاًین تیي هْؿْف ّ ؿلت تظیار یا ذیلی اضاكَ کٌین: گل تظیار سیثاُْای ذیلی  -3

 طزز

 زرذتاى تشرگ زرطت اطت .ًوی تْاًین ؿلت را روغ تثٌسین : زرذتاى تشرگاى" ًا  -4

 هخال : هلؼْل کظی یا چیشی اطت کَ کار كؼل تز آى ّاقغ هی ػْز. هفؼَل:

 را ذْرز ، کار ذْرزى رّی ؿذا اًزام ػسٍ اطتثٌاتزایي ؿذا هلؼْل اطت. ؿذاطاطاى 

 چٌذ ًکتِ در هَرد هفؼَل :
 آیس.+ كؼل رولَ هی « چَ چیشی را» یا « چَ کظی را»هلؼْل هؼوْال زر رْاب -1

 تٙاتزایٗ ٞز فاػّی ٟ٘اد است ِٚی ٞز ٟ٘ادی ، فاػُ ٘یست.



 هلؼْل اطت.« ؿذا» طاطاى چَ چیشی را ذْرز؟ ؿذا را، 

 هی آیس.« را» ال ُوزاٍ ْهلؼْل هؼو -2

 زر ستاى كارطی گذػتَ ًؼاًَ ی هلؼْل ًیظت. هخال:«  را» -3

 

 

 هی تاػس.«تَ » تَ هؼٌی«را »تَ حاتن طایی گلتٌس.  حاتن طایی را گلتٌس

 ضؼز ضٌاسی

اى تیت ُا یا هـزاع ُای یک تیت، زر پایاى ّاژٍ ُای قاكیَ قاكیَ آٌُگی اطت کَ زر پای قافیِ:

 تکزار هی ػْز.

 ؟ًْاذتگز ًٌْاسی تْ ، کَ ذْاُس              طاذترش زر تْ،قثلَ ًرْاُین 

: یک یا چٌس ّاژٍ اطت کَ زر پایاى تیت ُا یا هـزاع ُای یک تیت، تا یک هؼٌی تکزار  ردیف

 ػسٍ   تْاًاذاک ضؼیق اس تْ                ػسٍا  پیسهی ػْز. ای ُوَ ُظتی ستْ 

 قاكیَ   رزیق                       قاكیَ  رزیق                                                                               

اگز کلوَ ُای آذز یک تیت، اس ًظز ظاُزی ّ ًْػتاری هخل ُن ّلی اس ًظز هؼٌی ّ :  ًکتِ

 یکظاى ًثاػٌس رزیق تَ حظاب ًوی آیٌس. هخال :گاٍ تللع 

 گالب اطت گْیی تَ رْیغ ، رّاى                     ُوی ػاز گززز س تْیغ ، رّاى

 چْى هؼٌی ّاژٍ ُای رّاى یکظاى ًیظت ، كقظ قاكیَ اًس ّ رزیق ًیظتٌس.

 «رّاى»ّ قاكیَ ی زّم « رْیغ ّ  تْیغ»ایي تیت زّ قاكیَ زارز، قاكیَ ی اّل 
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 ٍاصُ آهَسی                      درس سَم
 )کلوِ +گز، کلوِ +گار(  کلوِ ّای غیز سادُ

 سرگز –رفتگز  –آٌّگز 

سر ٚاصٜ ٞای سادٜ ای ٞستٙذ ِٚی چٖٛ جشء ٌز تٝ آٟ٘ا اضافٝ ضذٜ است تٝ وّٕٝ ٞای  –رفت  –آٞٗ 

 غیز سادٜ تثذیُ ضذٜ ا٘ذ.

ٔی ضٛ٘ذ، غفتی ٔی ساس٘ذ وٝ ضغُ ٚ پیطٝ را ٘طاٖ  تزویة« ٌز»: وّٕٝ ٞایی وٝ تا پسٛ٘ذ  ًکتِ

 ٔی دٞذ.

تزویة ٔی ضٛ٘ذ تٝ وسی اضارٜ ٔی وٙٙذ وٝ واری را ا٘جاْ ٔی دٞذ. « ٌار» وّٕٝ ٞایی وٝ تا پسٛ٘ذ 

  : تٝ ٚجٛد آٚر٘ذٜ ، خذاآفزیذٌار – : پزٚرش دٞٙذٜ، خذأثاَ : پزٚردٌار

ذٖ تٝ وّٕٝ ٞا ٕٔىٗ است پیص اس وّٕٝ ، ٔیاٖ ٍٞٙاْ افشٚدٜ ض« ٘ذّٚ» جشء ٔؼٙی ساسیا  (2ًکتِ 

 دٚ وّٕٝ یا پس اس وّٕٝ تیایذ وٝ تٝ تزتیة پیطٛ٘ذ ، ٔیاٖ ٚ٘ذ ٚ پسٛ٘ذ ٘أیذٜ ٔی ضٛد.

 

وّٕٝ ی غیز پیطٛ٘ذ+وّٕٝ

 سادٜ

وّٕٝ وّٕٝ+ٔیاٖ ٚ٘ذ+وّٕٝ 

 ی غیز سادٜ

وّٕٝ ی غیز وّٕٝ+ پسٛ٘ذ

 سادٜ

 تی سّیمٝ  تی +سّیمٝ 

 ٞٙزتا     تا + ٞٙز 

 پزس ٚ جز  پزس+ٚ+جٛ  

 سزاسز   سز+ا +سز   

 وٛسٜ ٌز    وٛسٜ + ٌز 

 تیٕارستاٖ   تیٕار+ستاٖ  
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 ًکتِ ّا

 ًطاًِ گذاری: @
 .ػلی تا ُْع اطت.   زر پایاى رولَ ی ذثزی ًقطَ ).( هی گذارین 

 زر پایاى رولَ ی پزطؼی ػالهت طؤال)؟( هی گذارین.  ػوا چٌس طال زاریس؟ 

 ى رولَ ی اهزی ًیش ًقطَ هی گذارین.  هحوس ؿثحاًَ ات را ترْر.زر پایا 

 !زر پایاى رولَ ی ػاطلز)تؼزثی( ػالهت )!( هی گذارین. چَ آطواى پزطتارٍ ای 

 : اًَاع صفت ّا

 ؿلت طازٍ : ذْب ، تس، سیثا ، تشرگ ، زاًا 

  ؿلت تلضیلی)تزتز( : سیثاتز ، تشرگ تز،طالن تز ، تستز 

 : )تشرگ تزیي ، سیثاتزیي ، سػت تزیي ، تاُْع تزیي ؿلت ػالی )تزتزیي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تْیِ ٍ تذٍیي : فاطوِ رٍضي تیي 

 دتستاى : ضاّذ اهام کاظن )ع(

 ضْزستاى : تْثْاى



 

 

 درس چْارم                         ٍاصُ آهَسی
 حزٍف رتط

ایی هؼٌی ًسارز ّلی زر رولَ رایگاٍ اّ هؼرؾ ّ : تَ ّاژٍ ای گلتَ هی ػْز کَ تَ تٌِ حزف

 هؼلْم هی ػْز.

 س هی زُس. هاًٌس :: حزكی اطت کَ زّ رولَ را تَ ُن  پیًْ حزف رتط

 .زرص هی ذْاًن  ّم   تَ هسرطَ هی رّ

 2حزف     رولَ ی        1رولَ ی    

 آرایِ ّای ادتی
ضزب الوخل ُا ّ کٌایَ ُا اس آرایَ ُای ازتی ُظتٌس کَ تاػج سیثایی ًظن ّ ًخز كارطی هی 

 ػًْس.

ْاًٌسٍ یا ػًٌْسٍ تَ : رولَ یا هطلة حکیواًَ ای اطت کَ تزای تأحیز تیغ تز زر ذ ضزب الوثل

کار هیزّز. هاًٌس: زیْار هْع زارز، هْع ُن گْع زارز )یؼٌی ُز حزكی را زر ُز رایی ًوی 

 تْاى گلت(

: کالهی اطت کَ زارای زّ هؼٌی ًشزیک ّ زّر هی تاػس ّ هؼوْال گْیٌسٍ تَ هؼٌی زّر  کٌایِ

 آى تّْرَ زارز. هاًٌس: طایَ تَ طایَ ركتي ) کظی را تؼقیة کززى(
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 ًکتِ ّا

 رٍش ضوزدى تؼذاد جولِ ّا :
A.  .ػوززى تؼساز كؼل ُا : ُز كؼل یک رولَ حظاب هی ػْز 

B.  َػوززى كؼل ُای حذف ػسٍ: گاُی ػاػزاى ّ ًْیظٌسگاى تزای سیثاتز ػسى ػؼز ّ ًْػت

 ی ذْز، كؼل را اس رولَ حذف هی کٌٌس.

C. .هٌازا زر رولَ یا ػؼزیک رولَ تَ حظاب هی آیس 

D. ْیک رولَ حظاب هی ػًْس )تَ تَ ،آكزیي،آٍ ، آخ ، ّای،آُای،  اتػثَ رولَ ّ اؿ

 زریؾ،اكظْص،...( تَ ػزط ایي کَ هلِْم یک رولَ را زاػتَ تاػٌس.

 : 1هثال 
 دىیماس آى تَ کَ کؼْر تَ زػوي      دىیماگز طز تَ طز تي تَ کؼتي 

 س آى تَ اطت کَ...(سیزا زّ كؼل زارز ّ یک كؼل اس آى حذف ػسُاطت.) ا رولَ زارز 3ایي تیت 

 : 2هثال 
 کنهزا               ذْب زر حال هي تأهل  ببخش  اآشن ی: اگفت

 كؼل + یک هٌازا زارز.3رولَ زارز، سیزا  4ایي تیت 

 : 3هثال
 نمی بینی نگور ،ماد،  آه                    است:اّرا زّ تال تز ػاًَ گفتم

 ػثَ رولَ )آٍ( ّ یک هٌازا )هازر( كؼل زارز + یک 4رولَ زارز، سیزا  6ایي تیت 

 : 4هثال 
 .«نذیذما  اّ را بو خذ  گفترّستَ » 

 (ذْرم قظن هی) تَ ذسا رولَ زارز سیزا زّ كؼل + یک كؼل حذف ػسٍ زارز. 3ایي ػثارت 
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 درس پٌجن                               ضویز

 تکزار آى رلْگیزی هی کٌس.ّاژٍ ای اطت کَ تَ رای اطن قزار هی گیزز ّ اس  ضویز:

 زازم. اّرا تَ  غهخال: ُْهي را زیسم ّ کتات

 ضویز     ضویز                                  

 اًَاع ضویز:

 : هي، تْ، اّ)ّی(، ها، ػوا، ایؼاى )آًاى، آى ُا( الف( جذا)هٌفصل(

 اىػ ِـ   -تاى   ِـ  -هاى   ِـ   -ع  َـ   -ت   َـ  -م  َـ ب( پیَستِ)هتصل( :

 اًَاع ضویز اس ًظز ضخص :
 طْم ػرؾ زّم ػرؾ اّل ػرؾ ًْع ضویز

 اّ ) ّی ( تْ هي ضویزُای هلزز

 ایؼاى)آًاى،آى ُا( ػوا ها ضویزُای روغ

 

 تزام، تزای ػرؾ هلزز ضویز روغ تَ کار هی تزین. هخال :گاُی تَ ذاطز اح ًکتِ :

 «ززاریس.تاى را تکتات» تزای احتزام هی گْیین  را تززارکتاتت 

 اطت. هخال: ًازرطت تَ کار تززى ًؼاًَ ی روغ تَ زًثال ضویزُای روغ : 2ًکتِ/

 تایس قْاًیي کالص را رػایت کٌین. هاُاکتاتتاى را تاس کٌیس.      ػواُا
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 ًکتِ ّایی در هَرد هَصَف ٍ صفت ٍ هضاف ٍ هضاف الیِ درس ضطن :

 هَصَف ٍ صفت = اسن + صفت

 = اسن + اسنهضاف ٍ هضاف الیِ 
@ تؼضی اس ّاژٍ ُای هزکة ، زر اؿل هْؿْف ّ ؿلت تْزٍ اًس کَ رای آى ُا را تـییز 

 ( را ُن حذف کززٍ اًس. هخال : ِـزازٍ ّ کظزٍ ) 

 تشرگ هزز زر اؿل هزِزتشرگ تْزٍ اطت.

 پیز تْزٍ اطت. پیزهزز زر اؿل هززِ 

 تْزٍ اطت. ًْرّس زر اؿل ، رِّس ًْ

 @ گاُی اس هْؿْف ّ ؿلت ، كقظ کظزٍ را حذف کززٍ ّ ّاژٍ ُای هزکة هی طاسین:

 طلیس ْچؼن -زراس ْگْع –رْع  ْآب –تلٌس ْقس –تشرگ ْرپس

تؼضی اس ّاژٍ ُای هزکة ، زر اؿل هضاف ّ هضاف الیَ تْزٍ اًس کَ رای آى ُا را تـییز @ 

 را ُن حسف کززٍ اًس. هاًٌس : ( ِـزازٍ ّ کظزٍ ) 

 ِلْاى ، زر اؿل پِلْاِى رِاى تْزٍ اطت.رِاى پ

 ذاًَ ِی زارّ تْزٍ اطت. زارّذاًَ، زر اؿل

ٍِ هِز تْزٍ اطت.  هِز هاٍ ، زر اؿل ها

 @ گاُی اس هضاف ّ هضاف الیَ ، كقظ کظزٍ را حذف هی کٌین ّ ّاژٍ ی هزکة هی طاسین.

 ًثات ْآب –زایی  ْزذتز –زّؽ  ْآب –سى  ْهازر –ذالَ ْهاًٌس : پظز
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 درس ّطتن :

 « : را » کارتزدّای حزف  
گاُی ًؼاًَ ی هلؼْل ًثْز زر كارطی اهزّس ، ًؼاًَ ی هلؼْل اطت اّها زر گذػتَ « را » حزف 

 ّ زر هؼاًی زیگز تَ کار هی ركت.

 تَ کار ركتَ اطت.« تَ » زر هؼٌی « را» حاتن طایی را گلتٌس : تَ حاتن طایی گلتٌس.  الف(

 تَ کار ركتَ اطت.« اس» زر هؼٌی « را » اس پسرم پزطیسم.  پسرم را پزطیسم : ب(

تَ کار ركتَ « تزای» زر هؼٌی « را» رّسی چِل ػتز قزتاًی کززٍ تْزم اهزای ػزب را.  ج(

 اطت.

زر هؼٌی تزای تَ کار ركتَ « را » احتزام هؼلن را تزذاطتن : تزای احتزام هؼلن تزذاطتن. د(

 اطت.

 ( تَ کار ركتَ اطت.ِـزر هؼٌی )« را » ازر طْذت: هازر را زل طْذت. زِل ه ُ(

 ( تَ کار ركتَ اطت.ِـزر هؼٌی ) « را» ًْس را رّسگار تزآهس. رّسگار ًْس تزآهس :  م(

زر « را» ِواى. یؼٌی گل زّطَ رّسی هِواى تْ اطت. گل زّطَ رّسی اطت تْ را هی ى(

 ( تَ کار ركتَ اطت.ِـهؼٌی)

 ی هلؼْل اطت.ًؼاًَ « را » طاطاى را زیسم.  ی(

 راُ ّای پیذا کزدى هفؼَل:
 كؼل رولَ هی آیس. هخال:« + چَ چیشی را» یا « چَ کظی را»الق( هلؼْل هؼوْال زر رْاب 

 فارسی پنجم



 هلؼْل اطت.« کتاب» ، کتاب را را تززاػت. هحوس چَ چیشی را تززاػت؟  کتابهحوس 

» تاػس. اگز طْال« ی راچَ کظ چَ چیشی را یا»کَ طْال ها حتواتایس تّْرَ زاػتَ تاػین  ًکتِ:

 تاػس، آى چَ زر پاطد هی آیس ًِاز اطت ًَ هلؼْل.« چَ کظی یا چَ چیشی 

 تیاّرین:« را»هی آیس یا هی تْاًین تَ زًثال آى « را » ب( هلؼْل هؼوْال زر رولَ ُوزاٍ

 هلؼْل اطت.« کتاتی»را ذزیس.     کتاتیآریي  ذزیس  کتاتیآریي 

لیَ زاػتَ تاػس، كقظ هضاف یا هْؿْف را هلؼْل حظاب هی د( اگز هلؼْل ؿلت یا هضاف ا

 کٌین. هخال:    

 تشرگاى هلؼْل اطت.     ز را زیسًس.   ػِ   تشرگاىهززم   

 هضاف الیَ     هضاف            

 زكتز هلؼْل اطت.      ذزیس. سیثاییز زكتتاتک زیزّس   

 ؿلت  هْؿْف                   

 كؼل رولَ« + چَ چیشُایی را »یا  « را چَ کظاًی» وغ تاػس تایس طؤال ز( اگز هلؼْل رولَ ر

 کٌین.

 زر رولَ ای کَ كؼل آى تَ هلؼْل ًیاس زاػتَ تاػس، هلؼْل ّرْز زارز. ًکتِ:

 گلت -ذْاًس -سز -تُزد-دارد: خٛردكؼلی اطت کَ ًیاس تَ هلؼْل  فؼل هتؼذی:

 اطت -تْز -اكتاز-زّیس -پزیس -ظتًؼ -كؼلی کَ تَ هلؼْل ًیاس ًسارز: ركت فؼل السم:
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 درس ًْن: 

 فضا ساسی در سخي )گستزش جولِ(

گاُی تا اكشّزى کلواتی کَ سهاى، هکاى، هْقؼیت یا چگًْگی كضا را تیاى هی  گستزش جولِ:

 هخال : کٌٌس، ًْػتَ را کْیاتز، گیزاتز ّ گظتززٍ تز هی طاسین.

 تلٌس ػسًس. اس ذْع حالی هخل گززتازی، اس سهیيساؽ تْرُا    ساؽ تْرُا تلٌس ػسًس 

تزای ذالؿَ ّ کْتاٍ ًْػتي رولَ : تایس تا تْرَ تَ ًْع رولَ ّ ارشای آى ، قظوت  ًکتِ :

 ُای اؿلی رولَ را ًگَ زارین ّ تقیَ را حذف کٌین.

رشء اؿلی ُز رولَ اطت کَ ًثایس حذف « كؼل»ًِاز ّ كؼل ارشای هِن رولَ ُظتٌس ّ  ًکتِ:

 . هخال:ػْز

ریرتَ ّ زم تزاكزاػتَ، پیغ اساطة ُای زیگز طْارذْز را تَ تاال هی  اطة طززار تا یال كزّ

 .کؼیس

 اطة طززار پیغ اس اطة ُای زیگز طْار ذْز را تَ تاال هی کؼیس.

 ٍاصُ ساسی ) کلوِ ّای غیز سادُ تا دٍ قسوت هؼٌی دار( :
 قظوت اّل

 

 وَ ی رسیسهؼٌی ّ هلِْم کل کلوَ ی رسیس قظوت زّم

 کتاب

 

 کظی کَ کتاب هی كزّػس. کتاب كزّع كزّع

 ذْع

 

 چیشی کَ ًوا ّ ظاُز ذْتی زارز. ذْع ًوا ًوا

 طپاص

 

 کظی کَ اس ػرـی تؼّکز هی کٌس. طپاص گشار گشار

 

 جمفارسی پن



 کلوَ ُای قظوت زّم اس كؼل گزكتَ ػسٍ اًس ّ زارای هؼٌی ّ هلِْم ُظتٌس.

 كزّع تلزّع  هی كزّػس 

 ًوا ) ًوایاًسى، ًؼاى زازى، آػکار کززى(  تٌوا   هی ًوایس

 گشار ) گشارزى، تَ را آّرزى، اًزام زازى(  تگشار  هی گشارز

  ّز فؼل سِ سهاى دارد )گذضتِ، حال ٍ آیٌذُ(. یادآٍری:

 اس « كزّع ، ًوا ّ گشار»ای ترغ ُ

 ال ُظتٌس.ّ ریؼَ ی كؼل یا قظوت اؿلی كؼل سهاى ح كؼل سهاى حال تَ زطت آهسٍ اًس

 هی كزّػن  هی كزّػی  هی كزّػس   هی كزّػین   هی كزّػیس  هی كزّػٌس كزّع
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 درس دّن :      

 «آهیش ٍ اًگیش» ٍاصُ آهَسی ) ساخت کلوِ ّای غیز سادُ تا جشء ّای 
تظاسین کَ  تَ تؼضی اس ّاژٍ ُا هی تْاًین ّاژٍ ُای رسیس« آهیش ّ اًگیش» تا اكشّزى رشء ُای 

 هؼٌی تاسٍ ای زارًس.

 

 

 + اًگیش 

 

 

 هٌظزٍ ی زل اًگیش یؼٌی هٌظزٍ ای کَ هْرة تزاًگیرتي زل ّ ػازی ّ ُیزاى هی ػْز.

 

 

 + آهیش     

 

 

  ًکتِ :
اس كؼل سهاى حال تَ زطت آهسٍ اًس ّ ریؼَ ی كؼل سهاى حال « قظوت ُای آهیش ّ اًگیش  -1

 ُظتٌس. 

هلِْم اًگیرتي ّ قـس یا ػولی را هْرة « اًگیش»ّ ُوزاٍ تْزى زارز ّ  هلِْم آهیرتي« آهیش» 

 ػسى زارز.

 ّاژٍ ُایی هاًٌس تحظیي آهیش ّ ػگلت اًگیش ؿلت ُظتٌس. -2

 فارسی پنجم

 

 دَ    ضٍفت

 غٓ   خیاَ 

          دَ اٍ٘یش 

                            اٍ٘یش   ضٍفت 

 غٓ اٍ٘یش   خیاَ اٍ٘یش

 افتخار     غزٚر 

 تحسیٗ   ٔحثّت 

 غزٚرآٔیش        تحسیٗ آٔیش 

 ٔحثّت آٔیش        افتخارآٔیش 



 تزذی رولَ ُا ّ ػثارات زارای زّ هؼٌی ّ هٌظْر ُظتٌس : :کٌایِ

 ْیظٌسٍ اطت.الق( هؼٌی ّ هلِْم ظاُزی          ب( هؼِی ّ هلِْم ّاقؼی کَ هْرز ًظز ً

 هخال :

 ؿزّر تَ راى کظی اكتازى : یؼٌی هـزّر ػسى ّ ذْز را تزتز اس زیگزاى زاًظتي. -1

 زطت زر زطت کظی گذاػتي: یؼٌی کظی را تَ کظی طپززى تزای آهْسع ّ تزتیت.-2

 پسرع، زطت اّرا زر زطت اطتاز اهاهی گذاػت یؼٌی اّ را تزای آهْسع تَ اطتاز اهاهی طپزز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه و تدویه : فاطمه روشه بیه               دبستان: شاهد امام کاظم )ع(

 

 



 

 

 درس یاسدّن : 
گاُی تزای تیاى یک هلِْم هوکي اطت چٌس ّاژٍ  کارتزد ٍاصُ ّای هتزادف در جولِ ّا:

زاػتَ تاػین کَ تا یک زیگز ُن هؼٌی یا هتزازف تاػٌس، تایس زر تکارگیزی ّاژٍ ُا زقّت کٌین ّ 

 س.کلوَ ُای هٌاطة تا ُز هْقؼیت را اًتراب کٌین تا پیام ها رّػي تز تاػ

 * تؼت تا ؿسای هِیة اس تاالی قلؼَ كزّ اكتاز. ) هِیة: تزطٌاک، ّحؼتٌاک،ُزاص اًگیش(

گاُی تا تْرَ تَ هتي ّ هْقؼیت طري،یکی اس ّاژٍ ُای ُن هؼٌی، تأحیز تیغ تزی اس کلوَ ُای 

 زیگز زارز ّ هتي را ازتی ّ سیثاتز هی طاسز.

لوَ ُای تؼس اس آى ُا هتّون ًاهیسٍ هی حزّكی ُظتٌس کَ زر رولَ هی آیٌس ّ ک حزٍف اضافی :

 ػْز. هخال :

 .هی رطاًٌسطزتلٌسی   ّدا     تَ  ایزاى را زاًؼوٌساى

 كؼل                هتّون          حزف اضاكَ      ًِاز               

 تا ّ ... -تزای -تز -زر -اس -تا  -ؼضی اس حزّف اضاكَ ػثارتٌس اس: تَ ت

 س هتّون زاػتَ تاػس.یک رولَ هوکي اطت چٌ

 هی رّز.  هسرطَ   تَ   ذاًَ   اس  طزّیض  تاهخال : اّ  

 هتّون    حزف   هتّون   هتّون    حزف       حزف           

 ًکتِ :
« ،»ػالٍّ تز ًؼاًَ ُای پایاًی رولَ ُا، ًؼاًَ ُایی زارین کَ زر تیي رولَ قزار هی گیزًس هاًٌس

تزای قزار گزكتي ًقل قْل ّ پزاًتش،تزای رولَ »« ًقل قْل ، قثل اس »:« ػالهت هکج کْتاٍ ّ

 ی هؼتزضَ تَ کار هی رّز.

رولَ ای اطت کَ اگز آى را اس رولَ حذف کٌین،هؼٌی رولَ تـییزی ًوی کٌس.  جولِ ی هؼتزضِ :

 «زر سًسگی راطتگْ تاػیس»هاًٌس: پسر تشرگن)ذساًّس اّرا رحوت کٌس( ُویؼَ هی گلت:

حزّكی کَ تزای احتزام زر هقاتل اطاهی پیاهثزاى، اهاهاى ّ هؼـْهیي هی  توام تَجِ تَجِ :

 )ػذ( –)ص(  –)ؽ(  -گذارین رولَ ی هؼتزضَ حظاب هی ػًْس. هاًٌس :  )ع(

 تهیه و تدویه : فاطمه روشه بیه               دبستان: شاهد امام کاظم )ع(

 فارسی پنجم



 

 

 

 ٍاصُ ّای هزکة) غیز سادُ(        درس سیشدّن

 زر تزکیة تا اطن ُای زیگز هی آیس ّ اطن یا ؿلت هزّکة هی طاسز.« ًْیض»  ًَیس : 

 کظی کَ زاطتاى هی ًْیظس.  کظی کَ سیثا هی ًْیظس./  زاطتاى ًْیض هخل : ذْع ًْیض

 تَ ّاژٍ ُایی کَ چگًْگی اتّلام اكتازى كؼل را ًؼاى هی زٌُس، قیس هی گْیٌس. قیذ :

 اًَاع قیذ:
 هي كززا تَ هسرطَ هی رّم. )كززا: قیس سهاى(

 (هزز، کاؿذ را رّی هیش گذاػت. )رّی هیش: قیس هکاى

 ػلی تا ُیزاى ؿحثت هی کزز. )تا ُیزاى : قیس حالت(

 ًکتَ ّ ازاهَ زرص قثل:

 ُن حزف اضاكَ ُظتٌس ّ ُن حزف رتظ.« چْى» ّ « تا» حزٍف :

 لثاص ترزم. تاتَ ذیاتاى ركتن    زّ رولَ را تَ ُن ّؿل کٌس، حزف رتظ اطت.« تا» اگز

زف اضاكَ اطت ّ کلوَ ی تؼس اس آى هتّون اّها اگز هؼٌی ّ هلِْم سهاى ّ كاؿلَ را زاػتَ تاػس ح

 ػوال رازٍ کُْظتاًی اطت.تا اس تِزاى   هی تاػس.

 

 اگز زّ رولَ را تَ ُن ّؿل کٌس حزف رتظ اطت.« چْى» 

 هخال : لثاص گزم پْػیسم چْى ُْا طزز تْز.

 اطت.تَ هؼٌی هخل ّ هاًٌس تاػس، حزف اضاكَ اطت ّ ّاژٍ ی تؼس اس آى هتّون « چْى» اّها اگز 

 هخال : زل هازر، چْى چؼوَ سالل ّ ػلّاف اطت.

 تهیه و تدویه : فاطمه روشه بیه               دبستان: شاهد امام کاظم )ع(

 فارسی پنجم



 

 

 درس چْاردّن :

 ػثارت ُاْاًین تا اكشّزى یک یا چٌس ّاژٍ تَ یک ّاژٍ ی زیگز،گاُی هی ت گستزش ٍاصُ ّا :

تزای « یا یِ »  ّ تزکیة ُای رسیسی زرطت کٌین. ٌُگام تزکیة زّ کلوَ تا ُن اس ًؼاًَ ی 

 هی کٌین. هزتْط طاذتي آى ُا اطتلازٍ 

 ػزاػِت اذالقی –راٍ ُاِی پیزّسی  –کواِل هتاًت  –هخل: قسرِت تسًی  

  صفات پسٌذیذُ ٍ ًاپسٌذ 

 ًوًَِ ّایی اس صفت ّایی کِ تایذ آى ّا را داضتِ تاضین:
 ایواى تَ ذسا-5ػزاػت اذالقی    -4زرطتکاری   -3احتزام تَ پسر ّ هازر  -2راطتگْیی   -1

 َ تایس اس آى ُا زّری کزز:ًوًَْ ُایی اس ؿلاتی ک

    تِوت سزى -5ؿیثت   -4تزص ُای تی هْرز   -3هززم آساری    -2زرّؿگْیی   -1

 تزکیة

 تزکیة ّا دٍ دستِ اًذ ٍ تِ ضیَُ ّای سیز ساختِ هی ضًَذ:-1

گل سیثا  / زاًغ آهْس   ) اطن + ؿلت( یا )هْؿْف+ ؿلت(  الف ( تزکیة ٍصفی : 

 تاُْع

 هضاف ّ هضاف الیَ  ب ( تزکیة اضافی :

   @ ) اطن + اطن ( : کتاِب ػایاى

  @ ) اطن + ضویز(: کتاِب اّ

هضاف الیَ اطن یا ضویزی اطت کَ تَ اطن زیگز اضاكَ هی ػْز ّ تَ کلوَ ی قثل اسآى  -2

  هی گْیٌس.« هضاف»

 فارسی پنجم



ل اضاك -3 ّّ  َگاُی تزکیة ُا تیغ اس زّ کلوَ ُظتٌس، یؼٌی زّ کلوَ یا تیغ تز تَ ّاژٍ ی ا

 هی ػْز. هخال : ػاقثِت کارُای تس  /  ریؼَ ِی اؿلِی تزص ُای ًازرطت

تزای تؼریؾ تزکیة ّؿلی اس تزکیة اضاكی، طازٍ تزیي راٍ آى اطت کَ تَ آذِز کلوَ ی  -4

                                                              اضاكَ کٌین.« تز» زّم 

 ٚغفی ٚ اٌز ٔؼٙی ٘ذٞذ تزویة اضافی است.اٌز تزویة جذیذ، ٔؼٙی تذٞذ 

 غفت است.« تٕیش» ویة ٚغفی است ٚ دفتز تٕیشتز: ٔؼٙی ٔی دٞذ پس تز  دفتزتٕیش 

ٔضاف اِیٝ «دتستاٖ»دفتز دتستاٖ تز: ٔؼٙی ٕ٘ی دٞذ پس تزویة اضافی است ٚ   دتستاٖدفتز

  است.

 « (ًاک ٍ گیي»ٍاصُ ّای غیز سادُ ) اسن + پسًَذّای 

 در ایي هَرد : چٌذ ًکتِ
 ٔفْٟٛ ٕٞزاٞی ٚ آٔیختٍی را تٝ وّٕٝ اضافٝ ٔی وٙٙذ.« ٘ان ٚ ٌیٗ» پسٛ٘ذٞای اِف( : 

 خطز٘ان : ٕٞزاٜ تا خطز

 ب( : تؼضی اس وّٕٝ ٞا فمط تا یىی اس پسٛ٘ذٞا تزویة ٔی ضٛ٘ذ. ٔا٘ٙذ: خطز٘ان ، تزسٙان

 ستٛری غفت ٞستٙذ.دار٘ذ، اس ٘ظز د« ٘ان ٚ ٌیٗ» ج( : وّٕٝ ٞای غیز سادٜ وٝ پسٛ٘ذ 

 

 

 

 

 

 

 تهیه و تدویه : فاطمه روشه بیه               دبستان: شاهد امام کاظم )ع(



 

 

 

 درس پاًشدّن      

 « :چَى ٍ چَ» کارتزد ٍ هؼٌی ّای هختلف کلوِ ی 
اس ٚاصٜ ٞای پزوارتزد در ٌفتار ٚ ٘ٛضتار ٞستٙذ أّا ٔؼٙی ٚ واروزد دٌٚا٘ٝ « چٛ»ٚ « چٖٛ»  ٚاصٜ ٞای

 دار٘ذ.

 ٔفْٟٛ ٚ ٔؼٙی وّٕٝ ی چٛ / چٖٛ جّٕٝ

 دٚ دٚست ٔی دیذ٘ذ چٖٛآٖ دٚ را 

 اَتز سیاٜ چٕٛٞاٖ ٌٝ تیایٓ 

 وّٕٝ ی تطثیٝ استچٛ / چٖٛ : ٔا٘ٙذ، ٔثُ 

 تاد ضذیذ تٛد، واج افتاد چٖٛ

 استادٜ ای، دستِ افتادٜ ٌیز چٛ

 چٖٛ: تٝ سثة ایٗ وٝ ، تٝ دِیُ ایٗ وٝ

 وّٕٝ ی رتط است چٛ : ٚلتی وٝ، تٝ سثة 

ی تطثیٝ ٚ حزف اضافٝ است ٚ چٛ /چٖٛ ٚلتی تٝ ٔؼٙی ٔثُ ٚ ٔا٘ٙذ ٞستٙذ، وّٕٝ : 1ًکتِ /

 تطثیٝ را تزلزار ٔی وٙٙذ.

ٔی ٌٛیٙذ وٝ تٝ تٟٙایی ٔؼٙی وأّی « چٖٛ  -در -تا -اس -تٝ» تٝ وّٕٝ ٞایی ٔا٘ٙذ  حزف اضافِ :

٘ذار٘ذ ٚ پیص اس یه اسٓ آٚردٜ ٔی ضٛ٘ذ أّا اٌز اس جّٕٝ حذف ضٛ٘ذ، ٔؼٙی ٚ ٔفْٟٛ جّٕٝ ٘الع ٔی 

 خا٘ٝ رفت. تٝ.                    اٚ خا٘ٝ رفت اسٌزدد. ٔثاَ : اٚ 

تاضٙذ، ٘طا٘ٝ یا « تٝ دِیُ ایٗ وٝ ، سیزا ، تٝ سثة، ٚلتی وٝ» چٛ / چٖٛ ٚلتی تٝ ٔؼٙی  : 2ًکتِ /

 وّٕٝ ی رتط ٞستٙذ ٚ دٚ جّٕٝ را تٝ ٞٓ پیٛ٘ذ ٔی دٞٙذ.

 

 تهیه و تدویه : فاطمه روشه بیه               دبستان: شاهد امام کاظم )ع(

 رسی پنجمفا



 

 

 

 قیذّای سهاى، هکاى ، حالت                      درس ضاًشدّن

 ٔی آیذ.« وی» اٖ ا٘جاْ فؼُ را ٘طاٖ ٔی دٞذ ٚ در جٛاب پزسص سٔ قیذ سهاى :

 حسیٗ تٝ خٛا٘ذٖ ٚ ٘ٛضتٗ رٚ آٚرد. اس ٕٞاٖ رٚسٞای ٘خستیٗ،

 « وجا»٘طاٖ دٞٙذٜ ی ٔىاٖ یا جٟت ا٘جاْ ٌزفتٗ فؼُ ٔی تاضذٚ در جٛاب پزسص  قیذ هکاى :

 ا٘ذاخت.تیزٖٚ  ٔی آیذ  :    سٞزا تزخاست ٚ ٍ٘اٞی تٝ

ؼیّت ظاٞزی ٚ رٚا٘ی ٟ٘اد را ٍٞٙاْ ا٘جاْ وار ٘طاٖ ٔی دٞذ ٚ در جٛاب پزسص ٚض قیذ حالت :

 تٝ چٟزٜ ی حسیٗ ٍ٘زیست. حیزت سدٜٔی آیذ. ٔثاَ : طثیة « چٍٛ٘ٝ»

 چگًَِ قیذ را در جولِ تطخیص دّین :

ٟٔٓ تزیٗ راٜ ضٙاخت لیذ، تزداضتٗ یا حذف آٖ اس جّٕٝ است وٝ تا حذف آٖ، ٔؼٙی جّٕٝ تغییز 

 پشضه پاسخ داد.            پاسخ داد. رٚی ٌطادٜپشضه تا    ٔثاَ : ٕ٘ی وٙذ.

 لیذحاِت                                   

 

 

 فارسی پنجم



 ًکتِ ّایی در هَرد ضؼز چطوِ ٍ سٌگ 

اِف( ٌاٞی ضاػز ٚ ٘ٛیسٙذٜ، تزای رػایت آًٞٙ ٚ ٚسٖ ضؼز یا جٌّٛیزی اس تىزار، فؼُ یه جّٕٝ را 

 لثّی یا ٔفْٟٛ جّٕٝ ٞا، آٖ را ٔی فٟٕیٓ. ٔثاَ : حذف ٔی وٙذ ٚ ٔا اس رٚی فؼُ

 فؼُ دْٚ حذف ضذٜ است.   تزٚ وارٌز تاش ٚ أیذٚار }تاش{.

 حذف ضذٜ است.« تطٛ»یا « ضٛ»فؼُ  «  دٚر ای پسز!» ٌفت: سدش سیّی ٚ 

ب( ٌاٞی در یه تزویة ٔٛغٛف ٚ غفت، جای غفت ٚ اسٓ ػٛؼ ٔی ضٛد ٚ غفت پیص اس اسٓ ٔی 

یا یِ تیٗ ٔٛغٛف ٚ غفت دیٍز ٕ٘ی آیذ ٚ تزویة جذیذ، یه وّٕٝ ی غیز  ِـیٗ غٛرت آیذ وٝ در ا

 سادٜ حساب ٔی ضٛد. ٔثاَ :

 تیزٜ دَ : سیاٜ دٌَزاٖ سًٙ : سًٙ درضت ٚ سٍٙیٗ / 

 دَ    تیزٜ     تیزٜ    دَِ             سًٙ    ٌزاٖ   ٌزاٖ   سًِٙ

 اسٓ       غفت      غفت           اسٓ                        اسٓ      غفت        غفت             اسٓ    

 

 

 

 

 

 

 

 دبستان: شاهد امام کاظم )ع(      تهیه و تدویه : فاطمه روشه بیه         



 

 

 درس ّفذّن    

 ٍاصُ ّای ّن خاًَادُ ) یادآٍری(     الف :

ریطٝ ی ٔطتزن داضتٝ تاضٙذ یؼٙی سٝ حزف اغّی آٖ ٞا تٝ تزتیة در ٚاصٜ ٞایی وٝ  ّن خاًَادُ :

 آٖ ٚاصٜ ٞا تىزار ضذٜ تاضذ.

 ی ٔطتزن اغّیحزف ٞا ٚاصٜ ٞا

 ٖ  ظ  ر ٘ظارت –٘اظز  –٘ظز 

 ج  س  ْ اجساْ –تجسٓ  –جسٓ 

 ع  ق  َ ٔؼمَٛ –ػالُ  –ػمُ 

 ق  ٖ  ع لٙاػت –لا٘غ 

 د  ب  ر تذاتیز -ٔذتّز  –تذتیز 

 

 ب : تزتیة ٍاصُ ّا در جولِ ) تزتیة اجشای جولِ (
 ذ :در ٘ٛضتٝ ٞای ٔؼِٕٛی اجشای جّٕٝ تٝ ایٗ تزتیة لزار ٔی ٌیز٘

 ٟ٘اد  +  ٔفؼَٛ  +  ٔتّٕٓ  +  فؼُ                               

 دیذ     راٞی  ا درٔٛری ر  سّیٕاٖ                            

ٌاٞی در ضؼزٞا تزای رػایت ٚسٖ ٚ آًٞٙ آٖ ، ضاػزاٖ تزتیة اجشای جّٕٝ را رػایت ٕ٘ی وٙٙذ ٚ 

 ٗ ضؼز تٝ ٘ثز ٚ تاس٘ٛیسی، تایذ جّٕٝ ٞا را ٔزتّة وٙیٓ.جای ٚاصٜ ٞا را تغییز ٔی دٞٙذ وٝ ٍٞٙاْ ٘ٛضت

 +  فؼُ  +  ٔفؼَٛ   ٟ٘اد  +   ٔتّٕٓ                            

 ٔٛری       دیذ    سّیٕاٖدر   تٝ راٞی                       

 فارسی پنجم



 تىٛش ا٘ذر تٟار س٘ذٌا٘ی           وٝ ضذ پیزایٝ ی پیزی ، جٛا٘ی       جا تٝ جا ضذٜ

 اَ٘ذر تٟار س٘ذٌا٘ی تىٛش          وٝ جٛا٘ی، پیزایٝ ی پیزی ضذ         ٔزتّة ضذٜ

 ًکاتی درهَرد ًیایص
 زر زّ تیت اّل ػاػز اس آرایَ ُای تؼثیَ ّ راى ترؼی اطتلازٍ کززٍ اطت.-1       

 تؼثیَ کززٍ اطت.« زطت ُا»زرذتاى را تَ آزهیاى)ذاکیاى( ّ ػاذَ ُای زرذتاى را تَ 

ًْیظٌسٍ زر ترغ زّم، ذساًّس را هْرز ذطاب قزار زازٍ) هٌازا( ّ تقاضای ذْز را تیاى  -2

 کزز.

 زر ترغ زّم اس هلؼْل ّ گزٍّ هلؼْلی اطتلازٍ ػسٍ اطت. -3

گزٍّ هلؼْلی : تَ هلؼْل ّ ّاتظتَ ُای آى، یؼٌی اطن یا ؿلتی کَ ُوزاٍ هلؼْل هی آیس هی 

 گْیٌس. ) هلؼْل تیغ اس یک کلوَ(

 تا زّ پزطغ اس كؼل رولَ هی تْاًین هلؼْل یا گزٍّ هلؼْلی را پیسا کٌین.  -4

 چیشی را ؟ چَ کظی را ؟ چَ

 . چَ کظی را تپزّر؟تپزّررا تساى ًْری  ها     

 . چَ کظی را تیسار کي ؟ تیسار کيرا تَ لطق ذْز  ؿاكالى    
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