
 درس آزاده

 اصفهان شهر زیبای من 

شهراصفهان ، یکی از زیباترین شهرهای ایران است .نام قدیم آن سپاهان می باشد ، که 

دارای آثار باستانی فراوانی مانند منارجنبان ، عالی قاپو ، مسجدشیخ لطف اهلل و میدان نقش 

کاری و قالی بافی و... است جهان است . هنرهای دستی از قبیل قلم زنی ، میناکاری و خاتم 

که توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است . پل های معروف سی و 

سه پل و پل خواجو که روی رودخانه ی زاینده رود به شهر من زیبایی بیشتری بخشیده 

است . چند سال قبل اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم انتخاب شده بود . ما 

د بکوشیم تا این ارزشها حفظ شود.ایب  
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 گوش کن و بگو

 نام قدیم اصفهان چه بوده است ؟ -1

 نام چند صنایع دستی اصفهان را بنویسید ؟ -2

 درست ، نادرست 

 اصفهان یکی از شهرهای زیبای ایران نیست  . -1

 .ردشگری استو گ اصفهان یکی از شهرهای توریستی -2

 



  : اژه سازیو

 انده می شود ولی معنا و شکل آن باهم فرق می کند .بعضی از کلمات مثل هم خو

 مانند : خار= گل بیابان       خار = کوچک شدن     

 بعضی از کلمات مثل هم نوشته می شود و خوانده می شود و معنای آن فقط در جمله فرق می کند

 مانند  شیر= شیر جنگل      شیر= شیرخوراکی 

 بیاموز و بگو 

 زبان گفتار و زبان نوشتار: 

با دوستانمان صحبت می کنیم یعنی واژه های خود را می شکنیم و اجزا  شتر مواقع ، زبان گفتاردربی

 جمله راذر جای خود بکار نمی بریم که در این حالت در زبان نوشتار باید کتابی نوشته شود .

 به او گفتم              بهش گفتم                                      : مثال 

 پیدا کن و بگو 

 چند کلمه که مثل هم خوانده شوند ولی مثل هم نوشته نمی شوند پیدا کن و بنویس. -1

است را  چند کلمه که مثل هم نوشته و مثل هم خوانده می شود ولی در جمله معنای آن متفاوت -2

 بنویس 
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