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بّچه خرگوش ها در ...ـکوت، منتـ...ـر پرسس بـ...ـدی بودند که حشم قرمزی 
پرسید: »اگر ...ـداها را نمی شنیدیم، چه اتّفا...ـی برای ما می افتاد؟«.

بّچه         ...............ها منتظر معّلم بودند. آموزگار          ............... زد و پرسید: »اگر            
       ............... نداشتیم، چه می شد؟«. این بار، خاکستری جواب داد: »        ......... هایی 

برای ما پیش می آمد؛ مثالً صدای          ...............ها و شغال ها را نمی شنیدیم«.
          ............... مدرسه به صدا در آمد.

ـهاًص

ط
چ

هـغـ
ت

...ـدایی

دقیقـ...

شـ...ـال ها

خـ...ـرهایی

مثلـ... 

روبا... 

مواظبـ...

هیـ...

ب   شـ           و     ی
 جـ     ا            ز     ه

        ر    س  ش
 د         پـ        بـ    ـه   ا  ی 

مـ     و    ا         بـ
م

ی
ظن

ت
پ

1   حروف روی تخته را در جای مناسب خود قرار بده.

2   در جمله ها بعضی از حروف و نقطه ها در میان کلمه ها جا افتاده اند، با مداد رنگی کامل کن.

4   امای تصویری زیر را با توّجه به متن درس کامل کن.

3   جدول زیر را با توّجه به شکل های هندسی مربوط به آن کامل کن و سپس کلمه را بنویس.

فّعالّیت های امالیی درس چهارم

 )مدرسه ی خرگوش ها(
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1- اگر گوش نداشتیم آن را نمی شنیدیم.
2- از شنیدن صدای پرنده ها ........ می بریم. 

3- به معنی پاکیزه است.
4- جایزه ی بّچه خرگوش ها بود.

سؤال کردپاسخ شادی

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

نگه داری

بقّیه ی کلمه ها را بین دو خط زیر بنویس.

مثالً - خواندن - حتماً - داشتن - معموالً - فعالً - رفتن - لطفاً

1

3

2

4

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

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

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

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

6   هم معنی هر کلمه را از متن درس پیدا کن و بنویس.

7  کلمه هایی که شکل )اً( در پایان آن ها صدای َ-ن می دهد را داخل خرگوش ها بنویس.

5   با توّجه به متن درس جدول را کامل کن.
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...................................................

دم پنبه ای - صداها - سکوت            پرسش - همیشه - معّلم - نمی شنیدیم

ذ

ح

ش

چ

ط

ث

ف

س

ظ

ز

ک

پ ...................................................

9   با کمک معلّم یا بزرگ تر خود این تمرین را 6 بار انجام بده، با چشم بسته انگشت خود را روی یک نشانه از 
     جدول بگذار و با آن کلمه ای بساز که در متن درس باشد، سپس کلمه ها را بنویس.

10  دور کلمه هایی که نشانه های )ل، ز، س( را دارند خط بکش و با آن ها جمله ای زیبا بساز و بنویس.

8   کلمه های زیر را بخوان، تکرار کن و بنویس.

سکوت - اتّفاق - جایزه - خطر - مواظبت - پشمالو - هویج 
خیلی خوب

خوب
قابل قبول

نیاز به تالش
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امالی درس چهارم )مدرسه ی خرگوش ها(

جدول زیر توّسط آموزگار گرامی بعد از امای تقریری و با توّجه به توضیحات مقّدمه ی کتاب کامل شود.

کد )1(    کد )2(     کد )3(    کد )4(   کد )5(    کد )6(    کد )7(     کد )8(    کد )9(
خیلی خوب

خوب
قابل قبول

نیاز به تالش
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................. ،..................

................. ،.................. ،..................

نظم - ناظم

ِعلم - معّلم - علوم

صبر - صبور - صابر

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

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

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

7   تصویر زیر را با دّقت نگاه کن. حیوانات خواسته شده را پیدا کن و دور آن ها خط بکش. )حلزون، زنبور، روباه(

سپس بدون نگاه کردن به تصویر، به سؤاالت زیر 
پاسخ بده.

   چند درخت در تصویر دیده می شود؟  
................................................................   

   چند ابر در تصویر دیده می شود؟
................................................................   
   چند حیوان در تصویر وجود دارد؟

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

8   کلمه های سمت چپ را با دّقت بخوان و سپس بدون نگاه کردن در سمت راست بنویس.

9  به تصویرهای هر دسته نگاه کن، سپس بدون نگاه کردن نام آن ها را بنویس.

خیلی خوب
خوب

قابل قبول
نیاز به تالش بیشتر
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کد 3: توالی دیداری 

خیلی خوب
خوب

قابل قبول
نیاز به تالش بیشتر

1   تصویرها را کامل کن.

2   جمله ها را با دّقت بخوان، سپس کلمه ها را به ترتیبی که خواندی در شکل پیداکرده و به هم وصل کن. 
     )اگر دوست داری رنگ بزن(.

ــعی و  ــا س ــام دادن کاره ــالً در انج ــد، مث ــی گرفتن ــای مهّم ــم ه ــم تصمی ــا ه ــا ب ــه ه روزی بّچ
تــالش بیشــتری کننــد، بــا انســان هــا مهربــان باشــند حّتــی بــا بّچــه هــای کوچــک تــر از خــود 

مهربانــی کننــد.
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3   کلمه های سمت راست را با دّقت بخوان و سپس به ترتیب در سمت چپ بنویس.

5   با حروف هر جدول کلمه سازی کنید.     

کلمه ی پنج حرفیکلمه ی سه حرفی

کلمه ی هفت حرفیکلمه ی شش حرفی

سرآغاز، مونس 

بهترین، موفّق، نشاط 

شروع، کشور، وطن، دفاع

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

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

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

 م     ی   ب
ث    ل   س
 م     ن     ا

   چ    ر      ا     غ
  ن    ی    ن     ا

 ت   خ      ا    س

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

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

4   به تصویر نگاه کن سپس قطعه های پازل را به ترتیب شماره گذاری کن.

1

4

7

3

6

9

2

5

8

خیلی خوب
خوب

قابل قبول
نیاز به تالش بیشتر
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6   متن زیر را بخوان سپس رویدادها را به ترتیب شماره گذاری کن.

7   تصویرها را به ترتیب اتّفاقات شماره گذاری کن.

ــن  ــرار داد و روی م ــی ق ــل گلدان ــرا داخ ــه ای م ــر بّچ ــودم، روزی پس ــک ب ــه ای کوچ ــن دان م
خــاک ریخــت. هــر روز بــه مــن آب مــی داد تــا جوانــه زدم و بــه ســمت خورشــید حرکــت 
کــردم. ســاقه و برگ هایــم شــروع بــه رشــد کــرد و هــر روز قــد می کشــیدم. یــک روز صبــح کــه 
بــا نــوازش خورشــید از خــواب بیــدار شــدم، دیــدم بــه گلــی زیبــا تبدیــل شــده ام و پســر بّچــه بــه 

ــرد. ــّذت می ب ــگاه می کــرد و ل ــد ن ــا لبخن مــن ب

هر روز به من آب می داد.

ساقه و برگ هایم رشد کرد.

پسر بّچه مرا داخل گلدانی قرارداد.

جوانه زدم و به سمت خورشید حرکت کردم.

دیدم به گلی زیبا تبدیل  شــده ام.

1

خیلی خوب
خوب

قابل قبول
نیاز به تالش بیشتر
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