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دیکته ی شب شیپورک
ویژه ی پایه ی اول دبستان

تألیف: 
بی بی زکیه حسینی میرك آبادی



       به نام خدا

هدف تمام دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت و استادان نظام آموزش و پرورش کشور از تألیف کتاب های کمک 
آموزشی، درك بهتر و روشن تر ظرايف و مسايل درسی برای دانش آموزان است.

به ويژه مهارت  با ساير مهارت هاي زبان،  ابتدايي است که  از مهم ترين مواد درسي در دوره  امالء فارسي، يکي 
خواندن ارتباط دارد. اين درس عالوه بر اينکه درست نوشتن کلمه ها را به دانش آموزان ياد می دهد، موجب تقويت 
هنگامی که  افراد  از  بسیاری  نیز می شود. شايد  متون  و  واژه ها، جمله  و درك دريافت سريع  دادن  مهارت گوش 
واژه امال را می شنوند، يک معلم به ذهنشان می آيد که کتاب فارسی را در دست دارد و کلمه ها را بلند بلند برای 
دانش آموزانش می خواند و آن ها نیز آن را در دفتر خود می نويسند، در پايان امال، معلم برای دانش آموزان لغت 

سخت می گويد و خودش آن ها را تصحیح می کند. بايد گفت اين روش، مربوط به سال ها پیش است.
در اين کتاب روش های نوينی را برای امال گفتن به دانش آموزان ارائه می دهیم تا با استفاده از آن، يک نواختی زنگ 

امال را از بین ببريم.
ما سعی کرديم کلمه هايی که دارای ارزش اماليی هستند را در تمرين هايی متفاوت به کار گیريم تا با تکرار، شکل 
درست کلمه را در ذهن دانش آموز تثبیت کنیم. ضمن اينکه معلم می تواند با صالح ديد خود، تمرين هايی را انتخاب 

کند که خستگی و دلزدگی دانش آموزان در نوشتن امال را بکاهد.
هدف ما از تألیف مجموعه  کتاب های ديکته ی شب شیپورك، يادگیری و دست يابی آسان به هدف های آموزش و 

خدمت به آينده سازان اين مرز و بوم است.
در پايان از همکاری خانم حنانه برادران نیز که در راستای کمک به تألیف اين اثر زمان گذاشتند سپاسگزاريم.

      زکیه حسینی - فاطمه قادری
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درس ) بـ     ب (

 بگرد و پيدا كن
الف( ببر را به موش برسان. 

ب( نشانه های )بــ ( را داخل )بــ ( و نشانه های )ب( را داخل شکل )ب( پیدا کن و دور آن ها را خط بکش.  

نـثـبـنـتـبـپـتـ
تـ

تپبتپبپتـبتپبنت

 امالي تصويري

پ( نام هر شکل را در مقابل تصوير آن بنويس.
   

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

                             

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

                              

ن تق قخخ خمالك هاي ارزيابي
ماز »ب« را انجام داده است. 

نشانه های »بـ ب« را تشخیص داده است.
نام تصاوير را درست نوشته است. 

در مّدت زمان داده شده، کار را انجام داده است.
تمیزی و زيبا نويسي را رعايت کرده است.

امالی شماره ی 1
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 امالي تصويري
الف( در جاهای خالی از نشانه های )بـ ب( استفاده کن.

                   

                                 
       یســ........                   َســ......َد                      آ........                          اتک ........                   ....ــادام                           

                                   
     .....َــستیَن                    تا ........                     ونشا ...ـه                      َاســ........                    .....َــرگ

ب( با استفاده از نشانه ی )آ ا( و )بـ  ب( جاهای خالی را با ترکیب های مناسب کامل کن. 

    

                           
.........د       .........پاش                           ....تَش                          َکــ..............                       .........دام 

 نّقاشي كن

پ( با نشانه ی )بـ  ب( يک نّقاشی زيبا بکش.  
  

                                           

ن تق قخخ خمالك هاي ارزيابي
محّل قراردادن نشانه های »بـ ب« را تشخیص داده است. 

محل قرار دادن ترکیب ها را تشخیص داده است.
نشانه های »بـ ب« را درست وخوش خط نوشته است. 

تمیزی و زيبانويسی را رعايت کرده است. 
با استفاده از نشانه ی »بـ ب« نقاشی خاّلق رسم کرده است.

امالی شماره ی 2
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 درس )  ثـ   ث (

 امالي تصويري
 الف( نام هر تصوير را بنويس. 

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

امالي بدون نقطه
 

ب( با توّجه به متن، نقطه ها را در جای مناسب قرار بده.

كلمه سـازی با حروف
 

پ( با مرتّب کردن نشانه های درهم ريخته، کلمه بساز.
     ............................ ............................    ثـ ، ــَـ ، ـه ، لـ  ............................    ث ، ا ، عـ ، بـ ، ــِـ   مـ ، ــِـ ، ل ، ثـ  

  
ن تق قخخ خمالك های ارزيابی

ماز »ث« را انجام داده است.
نام تصويرها را کامل کرده است.

نقطه ها را در جای مناسب قرارمي دهد.
با مرتّب کردن نشانه ها،کلمه  ساخته است. 
تمیزی و زيبا نويسي را رعايت کرده است. 

در مّدت زمان داده شده، کار را انجام داده است.

 
جدول سودوكو

الف( جدول شگفت انگیز را کامل کن.

َعروَسکَسَمنوَصَدف
ِمثِل خورشيدَعروَسکلَثهَسَمنو

َعروَسکلَثهِمثِل خورشيد
ِمثِل خورشيدَصَدف

َسَمنوَصَدف

امالي جاخالي 

ب( جمله ها را کامل کن.
با دتس اهی ِ  ............................ بناید زیچی خورد.

 ............................ َدر بش  ............................ روَشن ُشدِن َزیمن یم َشود.    
         

   
 جمله سازي

پ( جمله بساز.     

....................................................................................................................................................................................... ثُّیا :  
ثاینه : .......................................................................................................................................................................................

ن تق قخخ خمالك های ارزيابی
نام تصويرها را کامل مي کند.

جدول شگفت انگیز را کامل کرده است.
جمله ها را کامل کرده است. 

با کلمه ها جمله ها درست و زيبا نوشته است.
تمیزی و زيبا نويسي را رعايت مي کند 

 در مّدت زمان داده شده کار را انجام داده است.

تَند    ،  د ُ م  ،   ُسم 

امالی شماره ی 1
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جدول سودوكو

الف( جدول شگفت انگیز را کامل کن.

َعروَسکَسَمنوَصَدف
ِمثِل خورشيدَعروَسکلَثهَسَمنو

َعروَسکلَثهِمثِل خورشيد
ِمثِل خورشيدَصَدف

َسَمنوَصَدف

امالي جاخالي 

ب( جمله ها را کامل کن.
با دتس اهی ِ  ............................ بناید زیچی خورد.

 ............................ َدر بش  ............................ روَشن ُشدِن َزیمن یم َشود.    
         

   
 جمله سازي

پ( جمله بساز.     

....................................................................................................................................................................................... ثُّیا :  
ثاینه : .......................................................................................................................................................................................

ن تق قخخ خمالك های ارزيابی
نام تصويرها را کامل مي کند.

جدول شگفت انگیز را کامل کرده است.
جمله ها را کامل کرده است. 

با کلمه ها جمله ها درست و زيبا نوشته است.
تمیزی و زيبا نويسي را رعايت مي کند 

 در مّدت زمان داده شده کار را انجام داده است.

تَند    ،  د ُ م  ،   ُسم 

امالی شماره ی 2
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 بگرد و پيدا كن
الف( مخالف هر کلمه را بنويس.

تَمیز    .............................. * بیماری    .............................. *پایان    .............................. * َکم   ..................................     
  ُک    .............................. *زری     .............................. * کوتاه     .............................. *ُپت    .............................. 

  
كامل كن

 
ب( با نوشتن دو کلمه برای هر نشانه، جدول را کامل کن.

ثـ   ثصــ  صســ   س

    

   
 جمله سازي

پ( با مرتّب کردن کلمه ها، جمله ها را بنويس.             

 یموه ی ِکَیف ، یم َشَود ، باثعِ ،  خورَدن ، میباری ، .  
.........................................................................................................................................................................................................................

س ، ثُّیا ، اّوَل ، یم خواَند ، الکِس ، َدر ، .  در
 .........................................................................................................................................................................................................................

ن تق قخخ خمالك های ارزيابی
مخالف کلمه ها را درست نوشته است. 

برای هر نشانه دو کلمه نوشته است. 
با کلمه های درهم ريخته جمله سازی کرده است. 

تمیز و زيبانويسی را رعايت کرده است. 
در مّدت زمان داده شده، فعالیت را انجام داده است. 

امالی شماره ی 3
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كامل كن

الف( جدول ترکیب را کامل کن.

ـُــاِ   ــِــ   ــه   هايــ  يــ   ی  ایآ  ا اُ   ـ
ثـ ت
کلمه 

ديکته

ب( به نشانه ها و ترکیب هايی که آموزگار می گويد، گوش کن و بنويس. 

ن تق قخخ خمالك های ارزيابی
جدول ترکیب و کلمه را درست کامل کرده است.
امالی کلمه هاي گفته شده را درست نوشته است.

حافظه ی ديداری خوبی داشته است. 
حافظه ی شنیداری خوبی داشته است. 

تمیزی و زيبانويسی را رعايت کرده است. 

امالی شماره ی 4


