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دیکته ی شب شیپورک
ویژه ی پایه ی دوم دبستان

تألیف: 
بی بی زکیه حسینی میرک آبادی، فاطمه قادری



       به نام خدا

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

به ویژه مهارت  با سایر مهارت هاي زبان،  ابتدایي است که  از مهم ترین مواد درسي در دوره  امالء فارسي، یکي 
خواندن ارتباط دارد. این درس عالوه بر اینکه درست نوشتن کلمه ها را به دانش آموزان یاد می دهد، موجب تقویت 
هنگامی که  افراد  از  بسیاری  نیز می شود. شاید  متون  و  واژه ها، جمله  و درک دریافت سریع  دادن  مهارت گوش 
واژه امال را می شنوند، یک معلم به ذهنشان می آید 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 نویسند، در پایان امال، معلم برای دانش آموزان لغت 

سخت می گوید و خودش آن ها را تصحیح می کند. باید گفت این روش، مربوط به سال ها پیش است.
در این کتاب روش های نوینی را برای امال گفتن به دانش آموزان ارائه می دهیم تا با استفاده از آن، یک نواختی زنگ 

امال را از بین ببریم.
ما سعی کردیم کلمه هایی که دارای ارزش امالیی هستند را در تمرین هایی متفاوت به کار گیریم تا با تکرار، شکل 
درست کلمه را در ذهن دانش آموز تثبیت کنیم. ضمن اینکه معلم می تواند با صالح دید خود، تمرین هایی را انتخاب 

کند که خستگی و دلزدگی دانش آموزان در نوشتن امال را بکاهد.
هدف ما از تألیف مجموعه  کتاب های دیکته ی شب شیپورک، یادگیری و دست یابی آسان به هدف های آموزش و 

خدمت به آینده سازان این مرز و بوم است.
در پایان از همکاری خانم حنانه برادران نیز که در راستای کمک به تألیف این اثر زمان گذاشتند سپاسگزاریم.

      زکیه حسینی - فاطمه قادری
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امالیبدوننقطه
 

الف( نوگل بهاری: با مداد قرمز، برای متن زیر،  نقطه بگذار. 

کلمهسـازی
 

ب( آینده ساز فردا ! با توّجه به متن درس، با حروف درهم ریخته، کلمه بنویس. 

 ............................... ا - چ - ر - ا - غ - ن - ی     و - ض - ح    ...........................................................  
 ................................................... ه - م - ح - ّل        ............................................. ر - ش - ک - ت    
 ........................................ ی - ا - ر - ن - ه - ا    ش - ی - ن - ا - پ - ز - م    .................................  

درس دوم

امالی شماره ی 1جسمد حملّه ی ام
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جملهسازیباکلمههایدرهمریخته

 
پ( نویسنده ی کوشا! با کلمه های درهم ریخته، جمله ی معنادار بنویس . در پایان جمله عالمت نگارشی مناسب بگذار.

جسمد - متام  -  نبّایی  - تازه  - شده  - اکر -  وبد    
 ..................................................................................................................................................................................................

همدی - رقار داد - لگدان - انکر  - رپ لگ - حوض - را  
 ..................................................................................................................................................................................................

رکده وبدند - مهاکری - از - اامم مجاتع - سکاین - رکد - ساتخن - در - مهه ی- هک - جسمد - شتّکر
 ..................................................................................................................................................................................................

گوش - نم - هب - یپش مناز - رحف اهی - دادم - با دّق    
 ..................................................................................................................................................................................................

کوداکن  - خویب - وجود دارد - در  - جسمد  - اتکخباهن ی - حملّه ی ام - ربای
 ..................................................................................................................................................................................................

ن ت ق ق خ خ خ مالک های ارزیابی 
نقطه های کلمه ها را درست قرار داده است.
با حروف درهم ريخته کلمه ساخته است. 

با کلمه ها جمله ساخته است. 
تمیز و مرتب نوشته است.

در زمان داده شده فعالیت را انجام داده است. 
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بگردوپيداکن

الف( کلمه های داده شده را از جدول پیدا کن.  

  عاّکیس -  خبلدن - مجاتع - رایاهن - رطف - خوحشال
لگفرطجخ
بشمایمو

خثتیعاش
نیساکعح
دذانمتا
شسطهبرل

ب( متن درس را به دّقت بخوان و کلمه های خواسته شده را پیدا کن سپس بنویس. 

کابدجا

یحطعلق

مطرکشت

حعفـامح

لکسسشو

هضلیبض

1( لکمه ی سه رحیف هک رحف آرخ آن )ف( باشد.     ...........................    
2( لکمه ی هچار رحیف هک رحف دوم آن )ح( باشد.    ............................
3( لکمه ی جنپ رحیف هک رحف اّول آن )ع( باشد.    .............................
4( لکمه ی هچار رحیف هک رحف سوم آن )ک( باشد.   .........................
5( لکمه ی سه رحیف هک رحف آرخ آن )ض( باشد.    ...........................

ن ت ق ق خ خ خ مالک های ارزیابی 
کلمه ها را به خوبي پیدا کرده است.

خوش خط و تمیز نوشته است. 
از زمان به  خوبی استفاده کرده است. 

امالی شماره ی 2
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امالیجاخالی

الف( شکوفه ی خندان! ابتدا کلمه ها را کامل کن سپس از بین آن ها، کلمه هایی که در متن درس آمده را 
مشخص کن و به ترتیب حروف الفبا بنویس. 

عرفی - ....ـرف  ـ.....ـز  - مجا....ـت  -......ـارع  -  .....ـّکـایس - مـ....ـلّـه - ....ـ  ـ....ال - پای خوش
 ..................................................................................................................................................................................................

جدولسودوکو

ب( فرزند دانایم! جدول را طوری کامل کن که در هر ستون و ردیف، کلمه ی تکراری نباشد. 

حوض ـ  حملّه ـ  عاّکیس ـ  مجاتع ـ  مناز خواندن
جماعتعّکاسیمحلّه حوض

       عّکاسی
محلّهنماز خواندن

حوض
نماز خواندنمحلّهجماعتعّکاسی

غلطامالیی

پ(  کلمه ی درست را انتخاب کن. 

رمدم  )یم اختسدن – یم خواتسدن ( ربای اّویلن بار مناز را هب  )مجاات- مجاتع( خبوانند. 
رمدم حملّه سبایر  )خوحشال - خش احل ( وبدند. 

همدی هب مهراه پدر و امدرش هب  )رطف- رتف( اخهن رفتدن. 

امالی شماره ی 3



14

امالیجاخالی
 

ت( با توّجه به متن درس، در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس. 

رمدم یم خواتسدن ربای اّویلن بار مناز را هب،    ............................    در انی جسمد خبوانند. 
اامم مجاتع فگت: »در جسمد یم وتامین اکراهی    ....................   و   ..........................  اجنام دمیه. 

همدی فگت: »جسمد     ........................  ام الکس آومزش    ....................   ، قنّایش،    ..........................  و 
  .............................   دارد. 

ن ت ق ق خ خ خ مالک های ارزیابی 
جاهای خالی هر کلمه را با نشانه ی مناسب کامل کرده است.

جدول سودوکو کلمه ها را کامل کرده است. 
امالی درست کلمه ها را تشخیص داده است. 

جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کرده است.
تمیز و خوش خط نوشته است.

در زمان داده شده کار را انجام داده است. 
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دیکته
 

شکوفه ی پرتوان! با دقّت به متن امالیی که آموزگار می خواند گوش بده و بنویس. 

ن ت ق ق خ خ خ مالک های ارزیابی 
امالی کلمه ها را درست نوشته است. 
حافظه ی ديداری خوبی داشته است. 

دقت و توجه کافی داشته است. 
تمیز و خوش خط نوشته است.

در فرصت زمانی داده شده کار را انجام داده است. 

امالی شماره ی 4


