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نوشتن يكي از مهارتهاي زباني است كه از طريق آن ،شخص ميتواند انديشهها ،باورها ،احساسات
و تجربههای ديداري ،شنيداري و خوانداري خويش را به نوشتار درآورد .مهارت نوشتن به نويسنده،
اين توانايي را ميدهد تا در مورد مطالبي كه ميخواهد ،بنويسدّ ،
تفكر كند و نوشتههاي خود را پيرايش
و ويرايش كند .نويسنده هرچه در به كارگيري هنجارهاي نگارشي تواناتر باشد ،مطلبي كه مينويسد،
منسجمتر خواهد بود و پيام او شفّاف و روشن به خواننده ،انتقال خواهديافت.
نوشتن سطوحي دارد؛ امال يكي از سطوح مق ّدماتي آن است .امال هم مراحلي دارد كه از آن میان،
ميتوان به توانايي تبديل نشانه هاي آوايي به نوشتاري ،نوشتن درست نشانه ها و توانايي خوانا و
زيبانويسي اشاره كرد .افزون بر آموزش امال ،كتاب فارسي چهارم ابتدايي در ادامهي فارسي سوم به
توجه ويژهاي دارد؛ لذا به همكاران محترم پايهي چهارم
سطح پيشرفتهي نوشتن (نگارش و انشا) ّ
توصيه ميشود كتاب نگارش سوم ابتدايي را به همراه مطالب كتاب راهنماي معلّم آن مطالعه كنند.
کتاب نگارش به قلمرو نمادهای خطّی و نوشتاري زبان و به دیگر سخن به پهنهی مهارتهای
متن
تولید مكتوب زبان میپردازد؛ یعنی در کتاب فارسی ،زبانآموز ،اطّالعات و معارف را از طریق ِ
درسها و آموزهها دریافت میکند و این کار ،سبب پرورش ذهن و زبان ،گسترش دامنهی واژگان
و تقویت توانايي ّ
تفکر و تحلیل دانش آموز میشود که در گفتار و بیان دیدگاهها و حضور ّفعال در
کارهای گروهی و نقد و تحلیل شفاهی ،قابل مشاهده و ارزشیابی است؛ ّاما در کتاب نگارش ،آموختهها
(مجموعهي ديدهها ،شنيدهها ،خواندهها و انديشيدهها) در قالب نوشته نمایان میشوند .افزون بر اين
توجه
در تدوین کتاب نگارش ،به آموزش درك متن و نگارش با رعايت سير  تدريجي و مرحلهايّ ،
كافي شده است.
هر درس كتاب نگارش در چهار بخش ط ّراحي شده است:

1ـ ف ّعاليتهاي درس ،اين بخش در دو صفحه با پنج پرسش سازماندهي شده است و به تمرين
و تثبيت يادگيري امال ،واژهآموزي و دانش زباني ميپردازد.
2ـ هنر و سرگرمي ،اين بخش دو نوع ف ّعاليت را با موضوعهاي خوشنويسي ،جدول و بازي
با كلمات درخود جاي داده است.
5

طراحي شده است.
3ـ ف ّعاليتهاي درك متن ،اين بخش با هدف كتابخواني و تقويت درك متن ّ
تفاوت اين بخش با كتاب فارسی ،توليد كتبي براساس يافتههاي ذهني است .دانشآموزان پس
از خواندن متن به سؤاالت پاسخ ميدهند و ذهنيات خود را به رشتهي تحرير درميآورند .مطلبي
كه بسيار اه ّميت دارد ،اين است كه هر دانشآموز در سكوت كامل ،متن را صامتخواني كند و
پاسخ سؤالها را بنويسد .براي بررسی پاسخ دانشآموزان ،پاسخ يك سؤال را پنج تا ده نفر از آنها
از روي نوشتهی خود بخوانند .به هيچ وجه اين بخش به صورت پاسخ شفاهي پذيرفته نشود؛ آنها
بايد ياد بگيرند چگونه پاسخ خود را به رشتهي تحرير در آورند و با د ّقت پاسخ دهند.
4ـ نگارش ،اين بخش به آموزش نگارش و انشانويسي ميپردازد و به تعميق تجربههاي يادگيري
در اين زمينه اختصاص دارد.
 تذ ّكر  :همچنان كه در فارسي پايهي سوم دبستان يادآور شدهايم ،تشديد   ( ّ  ) به عنوان يكي از
نشانههاي گفتاري زبان فارسي ،آموزش داده ميشود؛ ا ّما در ارزشيابي درس امال ،نمرهاي به
آن تعلّق نميگيرد.
گروه زبان و ادب فارسي
دفتر تأليف كتاب هاي درسی عمومی و متوسطه نظری

6

فصل ا ّول

درس ا ّول  :آفریدگار زیبایی
درس دوم :کوچ پرستوها

در

س
ا ّول

امال و واژهآموزي
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1

سه جمله از متن را كه در آنها كلمهي «   پاییز  » به كار رفته است ،بنويسيد.

2

هشت كلمه از متن درس بنويسيد كه ارزش اماليي دارند.

توجه به واژهآموزي اين درس طبقهبندي كنيد و نمودار
 3چيزهايي را كه در تصوير ميبينيد با ّ
آن را کامل کنید.
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امال
1

كلمههاي زير را با د ّقت بخوانيد.

فرو� -هلو -نر�گ آ�م� ي ز�ي -ت� ب
ا�  -ار غ�وا� ني
ج�هانا� ز
آنها را در درس پيدا كنيد و از روي جملههايي كه اين كلمهها در آن بهكار رفتهاند با ّ
خط خوانا
بنويسيد.

2

توجه به متن درس با هر گروه از حروف در هم ريخته ،يك كلمه بسازيد.
با ّ
ط  .ه  .ق�  .ر

10

و .ب
�.ن.ص.ر

ع .ز� .ر .م .ا

هنر و سرگرمي
1

از روی سرمشق زیر ،خوش خط و زیبا بنويسيد.

�كه دل را ب�ه ن�ام ش� �خرد داد راه

ب�ه ن�ام خ�داو ن�د �خور ش� ي�د و ماه

2
1
2
3
4
5
6

ب�ه ن�ام خ�داو ن�د �خور ش� ي�د و ماه

�كه دل را ب�ه ن�ام ش� �خرد داد راه

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

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

اين جملهها را در متن درس پيدا كنيد و جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.
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 3كلمههاي جدول زير را در جملههاي باال پيدا و خانههاي جدول را پر كنيد.
1

ز�

2

ن

ذ�
3

4

ب
�

5
6

ق�

ف�
ی
ه
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درك متن
متن زير را بخوانيد و به سؤالهاي آن پاسخ دهيد.
ميخواستم همه چيز را دربارهي خدا بدانم  .از خانه بيرون رفتم .درختان با برگهايي سبز
و قامتی بلند ،ايستاده بودند .زير درختي گلي تازه شكفته ديدم .گفتم« :چه گل زيبايي!» گل
لبخندي زد و گفت« :من زيبا هستم؛ ا ّما خدا از همه زيباتر است .او آفريدگار من است .آن كه
مرا آفريده ،از همه زيباتر است».
نسيم آرام ميوزيد و دست مهربان خود را بر سر گلها و برگها ميكشيد .گفتم« :نسيم چه
مهربان است!» چهرهام را نوازش كرد و گفت« :من مهربانم؛ ا ّما خدا از همه مهربانتر است .او
آفريدگار من است .آن كه مرا آفريده ،از همه مهربانتر است».
ناگهان آسمان ابري شد .ابرها به هم پيوستند و باران گرفت .گفتم« :اگر باران بر درختان و
دانهها نمي باريد ،آنها تشنه مي ماندند؛ رودها و درياها خشك ميشدند و هيچ انسان و حيواني
غريد و گفت« :خدا دوست انسان هاست .اگر لطف خدا نبود،
زنده نمي ماند ».در اين هنگام ،ابر ّ

هيچ ابري نميباريد».

به خانه برگشتم .پدر و مادرم دربارهي كتابي كه خوانده بودند ،صحبت ميكردند .گفتم:
«خوش به حال شما كه همه چيز را ميدانيد» .پدر با مهرباني گفت« :عزيزم ،داناتر از همه خداست.
او همه چيز را ميداند و دوستدار كساني است كه ميخواهند بدانند ،تا زندگي بهتري داشته باشند».
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1

از كدام بند مي فهميم كه خداوند بخشنده است؟

2

در این متن چهار ویژگی براي خداوند بيان شده است؛ آنها را نام ببريد.

3

به نظر شما بهترين عنوان براي اين متن چيست؟

نگارش
دربارهی موضو ِع «تابسـتان» كمي فکر کنيد .سـپس آن را به موضوعهاي کوچکتر تقسیم
کنيـد .یکـي از آنها را انتخـاب کنيد و دربارهی آن ،یک بند بنویسـيد .در نوشـتن جملهی موضوع،
توجه داشته باشيد ،جملههايي كه مينويسيد ،بايد در تكميل جملهي موضوع
د ّقت کنيد .همچنين ّ
نوشته شوند.
موضوع كلّي:
موضوع كوچكتر:

تابستان
تعطیالت تابستان

در نوشتن یک بند ،مراحل زير به ترتيب دنبال ميشود:
يادآوري

1

انتخاب موضوع

2

محدود كردن موضوع كلّي

3

نوشتن جملهي موضوع

4

نوشتن بقيهي جملهها در تكميل جملهي موضوع
13

امال و دانش زباني
1

توجه به متن درس ،واژه هایی را در جدول بنویسید که حروف زیر در آنها باشد.
با ّ
حرف

حـ ح
هـ ـهـ ه
ـ غ�ـ غ�
ق�ـ ق�

2

كلمه
................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كلمههاي زير را با حروف مناسب كامل كنيد.

�
لـ  ...ا�ف ت

عـ  ...ب
ا�
3

ب�عـ  ...ی

مـ  ...ت�دل

ه ن�ـ  ...ا م

ن�ـ  ...ر

متن زير را بخوانيد و نشانه های نگارشي آن را بگذاريد .نشانه هاي نگارشي الزم براي متن

زير (( ،)،( ،).؟) ):( ،و (« ») است.
روزي مبينا  .....زهرا  .....هانيه و مريم در حياط مدرسه نشسته بودند  .....مريم گفت  ..... .....امروز زنگ
آخر سر كالس نميرويم  ..... .....زهرا پرسيد  ..... .....چرا  ..... .....هانيه گفت  ..... .....مگر نميداني .....
قرار است براي مراسم جشن والدت حضرت مح ّمد(ص) به سراي محلّه برويم ..... .....
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امال
 1کلمهها و عبارتهاي زير را با د ّقت بخوانيد.

�برمی  خ�� ی ز� ی�م

ا ش� ت� ب�اه

مهمّی

راه ی�ا ب�ی

می �گ�ذ ار ن�د

ش�� گ ف� ت�ی

آنها را در درس پيدا كنيد و از روي جملههايي كه اين كلمهها در آن بهكار رفتهاند با ّ
خط خوانا بنويسيد.

 2كلمههاي جدول را از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.
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و
15

هنر و سرگرمي
1

از روی سرمشق زیر ،خوش خط و زیبا بنويسيد.

�با�ز           مي آ��يد          پ�رس ت�و          �ن غ�مه �خوان

2

ا       � ش� ي�ان
سا�د      رد     ا ي� ن� ج� آ
�با�ز     مي ز

�با�ز     مي آ��يد      پ�رس ت�و     �ن غ�مه �خوان

ا     � ش� ي�ان
سا�د     رد    ا ي� ن� ج� آ
�با�ز     مي ز

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

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

کلمه هاي زير را در جدول پیدا کنید و رنگ بزنيد تا با حروف باقيمانده ،رمز جدول را پیدا

کنید .سپس دربارهي کلمهی به دست آمده ،دو سطر بنویسید.

�  -ش� ج�اع  -ب
مهر �بان  -ردس ت�کار  -دوس ت�ی  -آ� ب
اد�  -سالم
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رمز جدول............................................ :
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درك متن
توجه به متن درس « كوچ پرستوها» ،جمله ها را به ترتيب رويدادها شمارهگذاري كنيد:
با ّ
جوجه ها راه و رسم زندگی را از والد  ين خود مي آموزند.
پرستوهاي ماده ،چهار تا شش تخم سفيد  رنگ مي گذارند.
آنها پس از بازگشت ،النه هاي سال گذشته ی خود را مي يابند.
وقتي جوجه ها از تخم بيرون آمدند ،پدر و مادر ،آنها را با حشراتي كه شكار كرده اند ،پرورش
ميدهند.
پس از آن ،خود ساختن و پرداختن النه را به عهده می گیرند.
 1اوايل بهار پرستوها از سفر باز مي گردند.
كتابخواني
در كالس ،داستاني بخوانيد و با همكاري گروه ،رويدادهاي آن را به ترتیب بنویسید.
نام داستان .................... :
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نگارش
توجه به جملهي موضوع آنها ،موضوع كلّي و موضوع
بندهاي زير را با د ّقت بخوانيد و با ّ
كوچك تر هر بند را بنويسيد.
الف) «كوچ پرستوها خطرهاي بسياري دارد .يكي از اين خطرها ،تغييرات هواست .خطر ديگر،
حملهي پرندگان شكاري مانند عقاب ،شاهين و قر قي است .اين پرندگان هنگام پرواز ،ناگهان
خود را در ميان پرستوها مياندازند و با چنگالهاي نيرومند خود ،آنها را ميربايند .با همهي اين
خطرها ،بيشتر پرستوها سفر خود را به سالمت به پايان ميرسانند».
كوچ پرستوها خطرهاي بسياري دارد.
موضوع كلّي :
موضوع كوچكتر :

ب) «كوچ پرستوها يكي از شگفتيهاي دنيايي است كه ما در آن زندگي ميكنيم .اين
پرندههاي كوچك ،مسير بسيار طوالني را پرواز ميكنند و به جاهاي معتدلتري كوچ ميكنند.
آنها حدود شش ماه در مناطق گرمتر زندگي ميكنند .پس از سپري شدن زمان دراز و راهي
طوالني ،بدون آنكه اشتباه كنند ،دوباره به النهي پيشين خود باز ميگردند».
كوچ پرستوها يكي از شگفتيهاي دنيايي است كه ما در آن زندگي ميكنيم.
موضوع كلّي :
موضوع كوچكتر :

موضوع كلّي و موضوع كوچكتر در جملهي موضوع ،به خواننده كمك ميكند تا به آساني
متن را درك كند.
18

فصل دوم

  درس سوم :را ِز نشانهها
ارزش علم
درس چهارم:
ِ
  درس پنجم :رهایی از قفس

درس

سوم

امال و واژهآموزي
1

كلمههاي زير را به ترتيب حروف الفبا بنويسيد.

�ه
� ن� خ�ورده � -قهوه خ� نا�ه  -ج� ّاده  -آ��فر ي�ن
ه ش
و�  -ف م  -دس ت

2

قسمتي از درس را كه به گفت و گوي «حاكم و پسر» مربوط است ،بنويسيد.

3

توجه به معناي جملهها ،كلمهي مناسب را انتخاب كنيد.
با ّ

وقتي كه جوجهها از تخم بيرون ميآيند ،پدر و مادر به آنها  .............ميدهند ( .قضا  -غذا )
دانشآموزان در  ..............مدرسه مشغول ورزش بودند( .حياط -حيات )
پايه و  ..................همهي گفتوگوها ،توانايي علمي دانشآموزان است ( .اثاث -اساس)
20

امال
1

در جدول زير ،كلمههاي درس آمده است .پنج كلمه از آنها را پيدا كنيد و با هر یک جمله ای

بسازيد.
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توجه به متن برای هر یک از حروف داخل شکل ،کلمه بنویسید.
با ّ

ح

س
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هنر و سرگرمي
1

از روی سرمشق زیر ،خوش خط و زیبا بنویسید.

ب�ه ن�ام خ�داو ن�د ج�ان آ��فر ي�ن
ب�ه ن�ام خ�داو ن�د ج�ان آ��فر ي�ن
...............................................................................

2

ح�ك�ي م س خ�ن رد ز��بان آ��فر ي�ن
ح�ك�ي م س خ�ن رد ز��بان آ��فر ي�ن
...............................................................................

خانههاي جدول را به دلخواه با كلماتي از متن درس پر كنيد.
كلمهي ا ّول

كلمهي دوم

كلمهي سوم

ردیف ا ّول
ردیف دوم
ردیف سوم
حاال با كلمات هر رديف يك جمله بسازيد؛ به طوري كه هر سه كلمه در آن جمله به كار رفته باشد.
جملهي ا ّول
جملهي دوم
جملهي سوم

22

                 درك متن
1

دو متن زير را با د ّقت بخوانيد .متن كدام يك از كتابهاي درسي شما شبيه متن (الف) است؟

متن كدام يك از كتابهاي درسي شما شبيه متن (ب) است؟
الف) خانههاي نواحي بياباني ويژگيهايي دارند تا خيلي گرم نباشند .ديوارهاي اين خانهها ضخيم
ساخته ميشوند تا گرما از بيرون وارد نشود .اگر ديوار خانهاي كلفت نباشد ،خيلي زود با نور خورشيد
گرم ميشود و گرما اندك اندك به درون خانه وارد ميشود .سقفهاي گنبديشكل خانهها هم باعث
ميشود كه گرماي خورشيد به پشت بامها نفوذ نكند و از طريق بادگيرهايي كه در سقف وجود دارد،
هواي خنك همراه با باد به درون خانه وارد شود.
ب) گنجشك و كبوتري با هم دوست شدند .تابستان بود و هوا گرم .كبوتر كمي ميپريد و كمي
دانه جمع ميكرد تا در زمستان بيآذوقه نماند .ا ّما گنجشك همهاش به فكر بازي و آواز خواندن
بود و هرچه كبوتر به او ميگفت كه به فكر زمستانت هم باش ،فايدهاي نداشت .تابستان و پاييز
رفت .زمستان آمد .سرما و برف همه جا را گرفت .گنجشك كه چيزي براي خوردن نداشت به سراغ
كبوتر رفت و از او كمك خواست .كبوتر گفت« :جيك جيك مستونت بود ،فكر زمستونت نبود؟»
2

تفاوتهاي متن (الف) و (ب) را در جدول زير بنويسيد.
متن (الف)

متن (ب)

متنهایی مانند نمونهی (الف) را متن علمی و متنهایی مانند نمونهی (ب) را متن ادبی میگویند.
23

            نگارش
به «جمله های موضوع» زير د ّقت كنيد .موضوع كلّي و موضوع كوچكت ِر آن را بنويسيد.
الف) آلودگي هوا داليلي دارد.
موضوع كلّي:
موضوع كوچكتر:

ب) پرچم ايران سه رنگ است.
موضوع كلّي:
موضوع كوچكتر:

پ) جانوران بر دو دستهاند.
موضوع كلّي:
موضوع كوچكتر:

ي موضوع از موضوع کلّی و موضوع کوچکتر تشكيل شده است.
جمله ِ
توجه كنيد:
به مثال زير ّ
جمله یموضوع :نان ،انواعي دارد.
موضوع کلّی :نان
موضوع کوچکتر :انواع نان
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درس

چهارم

امال و دانش زباني
1

جدول زیر را مانند نمونه ،کامل کنید.

ر�
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1
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حر� ک ت
2

م ش� غ�ول

---

--

---

----

-----

توجه به متن درس ،كلمهي خواسته شده را پيدا كنيد.
در هر رديف با ّ

ر� وسط آ�ن (ص) �با ش�د.
كلمهي سه حر �في �كه ح ف
ر� ّاول آ�ن ( ح ) �با ش�د.
كلمهي چ�هار حر �في �كه ح ف
كلمهي پ� جن�� حر �في �كه � شن� نا�هي ( ا ) دو �بار رد آ�ن ب�ه كار ر�ف�ته �با ش�د.
ر� آ��خر آ�ن صداي ( ه ) �با ش�د.
كلمهي ش� ش� حر �في �كه ح ف
1
2
3

4
25

3

فرض كنيد ،مشغول صحبت با دوستتان هستيد .براي گفتن هر يك از مطالب زیر از چه

جملهاي استفاده می کنید؟
وقتي ميخواهيد روز تولّدش را بدانيد.

وقتي ميخواهيد درباره ی زيبايي گلدان روي ميز ،مطلبي بگوييد.

وقتي ميخواهيد به او بگویید آخرین کتابی که خوانده اید ،چه بوده است.

وقتي از او ميخواهيد برايتان آب بياورد.

26

                 امال
1

توجه به متن درس ،جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.
با ّ

رو�ي � شك� ت�ي �گر ف� ت�ار  ................ش�د .مو ج� هاي رد�یا ی��کی  ................زا�
ز
�
� � شك� ت�ي را
د ی��گری زا� راه می رس ی�د ن�د و �خود را ب�ه شك� ت�ي مي �كو ب� ي�د ن�د .ن�ا خ�دا هر چ�ه �كرد ،ن� ت�وا�نس ت

ا� دهد و  ...................رد م ي�ان ام ج
وا� �گر ف� ت�ار
زا� م ي�ان  .................ن� ج� ت
ح�
� و و ق� ت�ي چ� ش�م �ب زا� �كرد� ،خود را رد .................
ش�د ن�د .ك�ي م زا�  ................ر�ف ت
دور ا ف� ت�اده د�يد.
2

با حروف درهم ريختهي زير ،هر تعداد كه ميتوانيد ،كلمهي معنيدار بسازيد.

27

هنر و سرگرمي
1

2

از روی سرمشق زیر ،خوشخط و زیبا بنویسید.

دا�ا ب�ود
وا�ا ب�ود هر �كه ن
ت� ن

ز� دا�ن ش� دل پ��ير �ب نر�ا ب�ود

دا�ا ب�ود
وا�ا ب�ود هر �كه ن
ت� ن

ز� دا�ن ش� دل پ��ير �ب نر�ا ب�ود

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

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

براي كلمه هاي داخل جدول ،سؤال هاي مناسب بنويسيد.
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3
4
5
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     درك متن
داستان زير را بخوانيد و به سؤالهاي آن پاسخ دهيد.
چند قورباغه از جنگلي عبور ميكردند كه ناگهان دو تا از آنها به داخل گودال عميقي افتادند.
بقيهي قورباغهها كنار گودال جمع شدند و هنگامی که ديدند گودال خیلی عميق است به آن
دو گفتند كه ديگر چارهاي نيست؛ شما به زودي خواهيد مرد .دو قورباغه اين حرف ها را نشنيده
گرفتند و با تمام توانشان كوشيدند كه از گودال بيرون بپرند؛ ا ّما قورباغههاي ديگر ،مدام به آنها
ميگفتند كه دست از تالش بردارند؛ چون نميتوانند از گودال بیرون بیایند و به زودی خواهند مرد.
سرانجام يكي از دو قورباغه تسليم گفتههاي ديگر قورباغهها شد و از تالش دست برداشت .او
به ته گودال پرت شد.
ا ّما قورباغهي ديگر با تمام توان براي بيرون آمدن از گودال تالش ميكرد .هر چه بقيهي
قورباغهها فرياد ميزدند كه تالش بيشتر فايدهاي ندارد ،اومص ّممتر ميشد تا اينكه عاقبت از
گودال بیرون آمد .بقيهي قورباغهها از او پرسيدند :مگر تو حرف هاي ما را نميشنيدي؟ در آن
هنگام معلوم شد كه قورباغه واقع ًا ناشنواست .او در تمام م ّدت فكر ميكرد كه ديگران او را
تشويق ميكنند!
1

چرا قورباغهاي كه ناشنوا بود ،مو ّفق شد از گودال خارج شود؟

2

اين داستان دو پيام مهم داشت .به نظر شما آن دو پيام چه بود؟

3

به نظر شما بهترين عنوان براي اين داستان چيست؟ چرا؟
29

           نگارش
الف) بند زير را با د ّقت بخوانيد و «جملهي موضوع» آن را بنويسيد .موضوع كلّي و كوچكتر
توگو كنيد.
جملهی موضوع را مشخّ ص كنيد و دربارهی جملههاي دیگر بند در گروه گف 
ال ساكت بود .تعدادي ميز و صندلي در آن
«ديروز به كتابخانهيمسجد رفتم .سالن كتابخانه كام ً
ديده ميشد و چند نفر مشغول مطالعه بودند .دور تا دور سالن پر از قفسههاي كتاب بود .قفسهها
خاصي در آنها چيده شده بودند .بعضي از كتابها بزرگ بودند
چهار رديف داشتند و كتابها با نظم ّ
و برخي كوچك ،رنگهاي متفاوت جلد كتابها ،نظرم را به خود جلب كرد .كتابي برداشتم و پشت
يكي از ميزها نشستم و شروع به خواندن آن كردم».
جمله ی موضوع :
موضوع كلّي:
موضوع كوچكتر:

نويسندهي اين بند ،ابتدا سالن كتابخانه را با د ّقت نگاه كرده است .سپس اجزايي را
كه ديده ،توصيف كرده است .اين نوع بندها را بند توصيفي ميگويند .براي نوشتن بند
توصيفي ،خوب ديدن بسيار اه ّميت دارد.
ب) به یک شیء با د ّقت نگاه کنید .سپس اجزای آن را توصیف کنید .مث ً
ال به دفترچهی
خود ،کالستان و یا نقشه و تصویری که روی دیوار نصب شده است ،خوب نگاه کنید و یک بند
توصیفی بنویسید.
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امال و واژهآموزي
 1بيتهايي را كه كلمههاي زير در آنها به كار رفته است از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

طوط ي�ان ،ش�ادكام ،ارم غ�ان ،خ�طّه
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2

جدول زير را با استفاده از كلمه هاي متن درس كامل كنيد.

خ�
خ�
خ�
خ�
خ�
خ�
توجه كنيد كه یکی از کلمه ها یک بار و بقیه دو بار به كار
 3با كلمههاي زیر متن را كامل كنيدّ .
ميروند.
سالنامه ،هفتهنامه ،قولنامه ،كتابنامه
پدرم گفت« :دخترم ،الي

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

يك كاغذ است؛ آن را برايم بياور ».وقتي به اتاق

كار پدرم رفتم ،روي ميز كارش  .................كودك و نوجوان را ديدم .خواندن مطالب اين ..................

برايم بسيار جالب بود .پدرم هميشه آن را براي من ميخريد .آن را برداشتم و با سرعت صفحاتش
را ورق زدم و رسيدم به آخر مجلّه؛ شروع كردم به مرور كتابهايي كه فهرست آنها در .....................

آمده بود .ناگهان با صداي پدرم به خودم آمدم و تازه يادم افتاد دنبال يك كاغذ آمده بودم .كاغذ
را از الي  .................برداشتم .باالي كاغذ كلمهي  ........................ديده ميشد .كاغذ را به پدرم دادم و
از او سؤال كردم .....................« :يعنيچي؟» پدرم لبخندي زد و گفت« :آفرين دخترم ،مثل هميشه
چيزي را كه نميداني ،ميپرسي .اين كاغذ نوشتهاي است كه هنگام خريد خانه نوشتيم و يك
				
نوع قول و قرار بين فروشنده و خريدار است».
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             امال
 1با كنار هم گذاشتن كلمههاي داخل كادر ،مانند نمونه ،كلمه ی جديد بسازيد.

�گران +ب�ها = �گران ب  �ها

ش��یر ی�ن ش�اد حال
خو� ت� ن�گ
ش��کر � ش
کام س
�
خ�ن ش�� گ ف� ت
ز�ده
ز��بان دل

 2کلمه های زير را در جدول پيدا كنيد و با مداد رنگي دور آنها خط بكشيد.

�ب زا�رگان  ،ث�رو�تم ن�د  ،طوطي  ،ارم غ�ان  ،ح�بس � ،تع ج ّ� ب
�  � ،ك ن��ي�ز � ،ب زا��گو  ،ش�روع � ،با غ�
ب
�
ا

ط

ر
ظ�

و

م

ط

غ�
ل

     � ب
�
� ث
ي ك
ر
ا ن ا
ح ي
غ� و

�
ز�
ت
ب
�
� ز�
ا
ژ� ع
ر
ش� ت
م
ر
     � ن ج� م س ه
گ
     � و ن
ب
ز�
� ا
چ�
ا
گ
ن ض� ص ن
پ
د
� ع
خ�
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هنر و سرگرمي
1

از روی سرمشق زیر ،خوشخط و زیبا بنویسيد.

هر �كه ن�ان زا� عمل �خو�ي ش� �خورد

2

ّ�
م ن� ت

حا�تم

طا ي�ي

ن��برد

حا�تم

طا ي�ي

ن��برد

هر �كه ن�ان زا� عمل �خو�ي ش� �خورد

ّ�
م ن� ت

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

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

دربارهي َم َثلي كه در متن داستان «قدم يازدهم» بود ،نقّاشي بكشيد یا بخشي از آن داستان

را كه به اين َم َثل مربوط بود ،نقّاشی کنید.
........................................................................................................................................
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درك متن
توجه به متن درس « رهايي از قفس» ترتيب رويدادهاي زير را شمارهگذاري كنيد.
با ّ
بازرگان به خانه ي خويش بازگشت.
بازرگان با شرمندگي ماجرا را برايش تعريف كرد.
بازرگان ،طوطي را از پنجره ي خانه به باغ انداخت.
طوطي درباره ي سوغاتي اش از بازرگان پرسيد.
بازرگان ،پيام طوطي اش را به طوطيان هندوستان داد.
طوطي اش درست مثل همان طوطي شروع به لرزيدن كرد و در قفس افتاد.
طوطي كه از بند آزاد شده بود ،پرواز كرد و روي شاخه ی درخت نشست.
با شنيدن حرف هاي بازرگان ،يكي از طوطيان بر خود لرزيد و از باالي درخت افتاد.
كتابخواني
يك كتاب داستان دركالس بخوانيد و رویدادهای آن را به ترتیب بنویسید.
نام داستان .................... :
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          نگارش
الف) بند زير را با د ّقت بخوانيد و « جملهي موضوع » آن را بنويسيد .موضوع كلّي و كوچكتر
جملهي موضوع را مشخّ ص كنيد و درباره ی جملههاي دیگر بند ،گفتوگو كنيد.
«  استخر بسيار زيبا بود .آب از فوارههاي آن تا ارتفاع زيادي باال مي رفت و با سر و صدا به
روي سطح استخر مي ريخت .نسيم ،قطره هاي ريز آب را به سويي مي برد .قوهاي سفيدي بر
پهنه ي آب شنا مي كردند .بعضي از آنها مثل قايقي كوچك ،آرام بر سينه ي آب حرکت می کردند.
بعضي ها سرهايشان را زير آب می بردند و بيرون مي آوردند .بعضی ها نیز با هم بازي مي كردند».
جمله ی موضوع :
موضوع كلّي:
موضوع كوچكتر:

براي زيباتر شدن بند توصيفي ،نويسنده از شباهت قوها و قايق كوچك استفاده كرده است.
ب) يك بند توصيفي درباره ی «مادر» بنويسيد .به اين فكر كنيد كه مادر شبیه چیست.

مادر
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فصل سوم

 درس ششم :آرش کمان گیر
ن شهر ما
درس هفتم :مهما ِ

در

س
شش

م

امال و دانش زبانی
1

توجه به متن درس های پنجم و ششم ،جدول را كامل كنيد.
با ّ

ح

2

ح

ح

ح

ح

مانند نمونه كامل كنيد.

م ن� ت��ظ ر :ا ن� ت� ظ�ار
ت�ح ق��ير.............................. :
ماهر.............................. :
38

مح�كم.............................. :

� قن�ص.............................. :

3

جملههاي متن زير را جدا كنيد و بنويسيد هر جمله چه پيامي دارد .مانند نمونه ،عمل كنيد.

�
� .من رد
� .ط قو� �بار�يك س ف� ي�دي �بر ز� ي� ب�ا ي�ي �گرد نم ا� زف�وده اس ت
نر�گ َسرم ،س� ب ز� �ب ّر قا� اس ت
ه
ن�� ي ز�ارها و عل ف� ز�ارهاي � ك ن�ار رود خ� نا�هها و رد�يا چ�هها ز� ن�د �گي مي� ك ن�م .ش� ن�ا�گر ماهري س ت�م� .ب زا�ي �با
ه
ام ج
وا� آ� ب
� دارم .حاال مرا ش� ن�ا خ� ت�ي؟ من مر�غ ا ب�ي س ت�م.
� را دوس ت
جمله

پيام جمله

�.
نر�گ َسرم ،س� ب ز� �ب ّر قا� اس ت

س�ب�ز ب�ودن نر�گ سر
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                  امال
1

جملههايي را كه واژههاي زير در آنها به كار رفته است از متن درس پيدا كنيد و در جدول بنويسيد.
ایران

2

كلمههاي داخل شكل را به طور مناسب ،كنار هم قرار دهيد و تركيبهاي جديد بسازيد.
ن�� یرو
رو�
ز

40

ایرانیان

دا�
ا ن� ز

�بال

سر

ا ن�دوه

ت�� یر

ن��ی م

�گ ی�ن
م ن�د

ز�م ی�ن

ت�� ی ز�

هنر و سرگرمي
1

2

از روی سرمشق زیر ،خوشخط و زیبا بنویسيد.

� هم ده�ي م ب�ه مهر
� رد دس ت
دس ت

م ي�هن �خو�ي ش� را � ك ن��ي م آ��باد

� هم ده�ي م ب�ه مهر
� رد دس ت
دس ت

م ي�هن �خو�ي ش� را � ك ن��ي م آ��باد

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

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

جدول را كامل كنيد .برخي از خانههاي جدول ،حرف رمز دارند .حروف رمز را به ترتيب

شمارههاي آن در خانههاي زير قرار دهيد تا كلمهي مورد نظر به دست آيد.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

س� تخ�ي
م خ�ال ف� �قهر

ما ن� ن�د گل
ش��ك ي� ب�ا ي�ي

1

3
2

3

1

4

� آ�ور
�كسال ت
ص ب�ح ز�ود
زا� ج��نس ف�والد

8

2

5

4

6

غ�
�
م�گ ي�ن و ن�اراح ت
��وم�د و ق�وي 8
تن ن
ّ
�
مو ف� ق� ي� ت

7

5
7

9

9
10

کلم

ه ی رمز:
1

6
2

10
3

4

5

6

7

8

9

10

                  درك متن
توجه كنيد.
الف) جملههاي زير را بخوانيد و به كلمه هایی كه مشخّ ص شده استّ ،
در آنجا دست به دعا برداشت و با خداي خود زمزمه كرد.
من جان خود را در تير خواهم گذاشت و براي سربلندي ايران فدا خواهم كرد.
آرش نام خدا را بر زبان آورد و با همهي توان ،زه كمان را كشيد.
در مثالهاي باال « و » جملهها را به هم پيوند داده است؛ مث ً
ال در شمارهي يك ،دو جملهي زير با
حرف «   و  » به هم وصل شدهاند .به اين ترتيب معني دو جمله به هم ارتباط پيدا مي كند .به اين
حرف ،نشانهي ربط يا پيوند ميگويند.
در آنجا دست به دعا برداشت.
با خداي خود زمزمه كرد.
ارزش علم» جملههايي را كه با نشانهي ربط « و » به هم
ب) از ده سطر ا ّول متن درس « ِ
وصل شدهاند ،پيدا كنيد و بنويسيد.
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           نگارش

الف) بند زير را با د ّقت بخوانيد و «جملهي موضوع» آن را بنويسيد .موضوع كلّي و كوچكتر
توگو كنيد.
جملهي موضوع را مشخّ ص كنيد و دربارهي جملههاي دیگر بند در گروه گف 
«میخواهم خاطرهي ا ّولین روز مدرسهام را برايتان تعریف کنم .آن موقع هفتساله بودم .یك
روز صبح زود دست در دست مامان به مدرسه رفتم .مدرسهی ما یك حیاط بزرگ و قد یمی داشت.
بچهها تشکیل شد و من در صف کالس ا ّولیها قرار گرفتم.
همینقدر یادم هست که صفهای ّ
مامان جلوي در مدرسه کنار والدین دیگر ایستاده بود و به من نگاه میکرد .من هم دائم او را نگاه
ميكردم که مبادا از آنجا برود .ناگهان دیدم مامان نیست .هر طرف را که نگاه کردم ،او را ندیدم.
محبت
فهميدم كه رفته است و شروع به گريه كردم .يكي از معلّمها كه اشكهاي مرا ديد با ّ
دستم را گرفت و به سمت كالس برد .او با من صحبت ميكرد و مثل مامانم بسيار مهربان بود».
جمله ی موضوع :
موضوع كلّي:
موضوع كوچكتر:

نويسندهي اين بند ،خاطرهي ا ّولين روز مدرسهاش را روايت كرده است .اين نوع بندها را بند روايتي

يا روايي ميگويند .در بند روايتي ،رويدادها به ترتيب يكي پس از ديگري به دنبال هم ميآيند.

ب) يك بند روايتي درباره ي سفر به مشهد ،يا هر موضوع ديگري كه ميخواهيد،
بنويسيد.
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در

سه
فتم

امال و واژهآموزي
1

ابتدا حروف جا افتاده را با مراجعه به متن درس بنويسيد؛ سپس آنها را به ترتيب حروف الفبا

مرتّب کنید.

� شن�ا...
............
2

خو�ـ ...ال      ا ن� ت�ـ...ار
� ش
............

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

غ�و...ا    �چ ـ  ...ره    

�پا� ك ي�ـ   ...ه     همـ  ...ـمه

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

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

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

توجه به متن درس ،کامل کنید.
جدول زیر را با ّ



حرف

کلمه

ط
صـ ص
ظ�

3

يك متن بنويسيد و سه تا از كلمههاي زير را در آن به كار ببريد.

خود�م زو�،
� آ
�خود ب� ي�ن،

و�،
�خود ج� ش
�خود�پس ن�د،
�خودكار
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............

              امال
کلمه ی مورد نظر در هر بخش را پیدا کنید و بنویسید.

1

الف)
حرف دوم

حياط
مضرب

حرف سوم

خروش

حرف چهارم

نگار

حرف ا ّول

حروف را به ترتيب كنار هم
بچينيد و كلمهي جديد بسازيد.

ب)
حرف ا ّول

جمالت
امواج

حرف سوم

ميعاد

حرف چهارم

تعليم

حرف پنجم

صداقت

حرف دوم

2

حروف را به ترتيب كنار هم
بچينيد و كلمهي جديد بسازيد.

جملههاي زير را با كلمهي مناسب ،تكميل كنيد.

م ش� ت� قا� نا�ه ،جه�وم ،مس ئ�والن ،اس ت� ق� ب�ال

رو� � ...........................كي مي رسد؟!
هر �يك زا� ما ،لح ظ�ه ش�ماري مي�كرد ي�م �كه ز
ج�
� و  ..........................عا ش� ق� نا�ه ي مردم ف��كر مي �كردم.
ف� ق�ط ب�ه ا ن� ب�وه مع ي� ت
گو� ميداد ن�د.
�بر خ�ي زا� ش� قو� مي �گر�يس ت� ن�د و ج�معي  � ................................ش
45

  هنر و سرگرمي
1

از روی سرمشق زیر ،خوشخط و زیبا بنویسيد.

ي
�
ا�ن رد خ� ت�ان �كه پ�رگل و ز� ي� ب�اس ت

�كودكان ،ا ي�ن ز�م ي�ن و آ� ب
� و هوا

2

�كودكان ،ا ي�ن ز�م ي�ن و آ� ب
� و هوا

ي
�
ا�ن رد خ� ت�ان �كه پ�رگل و ز� ي� ب�اس ت

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

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

� همه
�با غ� و �بس ت�ان و �كوه و د ش� ت

�
خ� نا�هي ما و آ� ش� ي� نا�هي ماس ت

� همه
�با غ� و �بس ت�ان و �كوه و د ش� ت

�
خ� نا�هي ما و آ� ش� ي� نا�هي ماس ت

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

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

1

س

درجدول روبه رو هر کلمه با

نشانه ی آخر کلمه ی قبل شروع
3

می شود .با کمک کلمه های درس
این کار را ادامه دهید و جدول را

ا

ل

ب
�

ه

ی
ل

ا

کامل کنید.

5
8

4

46

6

7

2

درك متن
توجه كنيد.
جملههاي زير را بخوانيد و به كلماتي كه مشخّ ص شده استّ ،
ايرانيان در برابر تورانيان پايداري ميكردند؛ ا ّما پيروزي بر آنان بسيار مشكل بود.
 در بدن من هيچ نقص و عيبي نيست؛ ا ّما خوب ميدانم چون تير از كمان رها شود ،همهي
نيروي من از تن بيرون خواهد رفت.
آنها همه جاي شهر را دنبال شير كوچولو گشتند؛ ولي او را پيدا نكردند.
در مثالهاي باال كلماتي مانند «  ا ّما » و « ولي» جملهها را به هم وصل ميكنند؛ مث ً
ال در جمله ی
شمارهي سه ،دو جملهي زير با «  ولي» به هم وصل شدهاند .د ّقت كنيد كه مفهوم دو جمله در

مقابل هم است.
آنها همه جاي شهر را دنبال شير كوچولو گشتند.
او را پيدا نكردند.
كتابخواني
يك كتاب داسـتان دركالس بخوانيد و جمالتي كه در آن با « ا ّما» و « ولي» به هم وصل شـدهاند،
پيدا كنيد و در كادر زير بنويسيد.
نام داستان........................ :

47

نگارش

الف) به يك گلدان گل با د ّقت نگاه كنيد و يك بند توصيفي بنويسيد.

ب) درباره ی كارهايي كه در تعطيالت آخر هفته انجام دادهايد ،فكر كنيد و يك بند
روايتي بنويسيد.

48

فصل چهارم
درس هشتم :درس آزاد
درس نهم :درس آزاد

در

س
هشتم

امال

50

  درک متن

51

  نگارش

52

در

س نهم

امال

53

درک متن

54

   نگارش

55

كتابخواني

56

فصل پنجم
درس دهم :باغچه ی اطفال
درس یازدهم :فرماند ِه دل ها
فاق ساده
درس دوازدهم :اتّ ِ

د

رس

دهم

امال و دانش زباني
1

توجه به متن درس ،واژهها را كامل كنيد.
با ّ
�خو - -

ا ق�ـ - - -

اطـ - - -

ت�صـ - - -

سر�گـ - - -

�نمي�پـ - - - - -
2

�خ ش�ـ - - -
اس ت�ـ - - - - - - -

توجه به متن درس ،جاهاي خالي را با كلمههاي مناسب كامل كنيد.
با ّ

ج� ّ ب�ار �با غ چ��ه�بان �پس زا� �پا�يان دورهي م�ك ت� ب
� ،ن� ز�د �پدر  .........................ب� ن�ّا ي�ي و ق� ن�ّادي را
�� .پدر او رد سا خ� ت�ن  ........................مس ج�د و گ��چ�بري اس ت�اد ب�ود؛ ّاما هي چ�� �يك
�ياد �گر�ف ت
زا� ا ي�ن كارها  ........................پ�ر ش�ور و ذ�هن ج�و�ياي او را � ..........................نمي�كرد.

ا� ........................
�� ،پس ز
� ب�ه مردم ميسو خ� ت
او �كه رد ش�علهي  ......................خ�دم ت

ش�دن �براي آ�م زو�گاري ب�ه ف��كر دا�ير �كردن �كود�كس ت�ا� ني رد ت��بر �ي ز� ا ف� ت�اد.
3

نمودار جملههاي زير را رسم كنيد.

ح�ك�ي م ا ن�د�ي ش� ي�د.

58

م ي� ن�ا خ� ن�د�يد.

مهرداد �خوا ب� ي�د.

امال
1

توجه به متن درس ،كلمههايي كه حروف زير را دارند ،پيدا كنيد و بنويسيد.
با ّ

2

پنج جمله از متن درس را كه به نظرتان جالب است ،بنويسيد.

59

هنر و سرگرمي
1

از روی سرمشق زیر ،خوشخط و زیبا بنویسيد.

رو� و هر ش� ب
� �چ ون �با غ� ب�ا� ني
هر ز

2

م
� �با مهر �با� ني
ش� غ�ول كار اس ت

رو� و هر ش� ب
� �چ ون �با غ� ب�ا� ني
هر ز

م
� �با مهر �با� ني
ش� غ�ول كار اس ت

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

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

زا� ت�ا�ب ش� ا ي�ن �خور ش� ي�د خ� ن�دان

� �با غ� د�بس ت�ان
سرس�ب�ز و ز� ي� ب�اس ت

زا� ت�ا�ب ش� ا ي�ن �خور ش� ي�د خ� ن�دان

� �با غ� د�بس ت�ان
سرس�ب�ز و ز� ي� ب�اس ت

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

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

در متن درس ،كلمههايي را

پيدا كنید كه با نشانههاي داخل
بادبادک آغاز شوند؛ آنها را در
دنباله های بادبادک ها بنویسید.

60

س

ک

درك متن
توجه كنيد.
جملههاي زير را بخوانيد و به کلمه هایی كه مشخّ ص شده استّ ،
1

شير كوچولو از اين ماجراها بيخبر بود؛ چون قدم يازدهمي را بر نداشته بود.

2

حرفش را ادامه نداد؛ زيرا خوابش برده بود.

3

چون كاغذي براي نوشتن نداشت ،روي ماسههاي نرم كنار دريا مي نوشت.

در مثالهاي باال کلمه هایی مانند«چون» و «زيرا» ،جملهها را به هم وصل ميكنند؛ مث ً
ال
در شمارهي يك ،دو جملهي زير با « چون» به هم وصل شدهاند .د ّقت كنيد كه جملهي ا ّول
مفهومي را بيان ميكند و جمله ی دوم دليل آن را ميگويد.

شير كوچولو از اين ماجراها بيخبر بود.
قدم يازدهمي را بر نداشته بود.
در متـن درس«  باغچهي اطفال» جمالتي را كه با «   ا ّما»   « ،ولي » و « زيرا» به هم وصل
شدهاند ،پيدا كنيد و در كادر زير بنويسيد.
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نگارش
متن زير را بخوانيد.
پرستوها بهار و تابستان را به آسودگي به سر ميبرند؛ ا ّما در آغاز پاييز دشواريهايي براي
آنها پيش ميآيد .در آن هنگام ،حشرات كمياب ميشوند و هوا رو به سردي ميرود .به ناچار،
پرستوها بايد النهي خود را ترك بگويند و به جاهاي معتدلتري كوچ كنند.
وقتي كه زمان كوچ آنها فرا ميرسد ،دسته دسته روي بامها يا سيمهاي برق جمع ميشوند
و به نظر ميآيد كه به گفتوگوي مه ّمي مشغول هستند .به زودي ،ع ّدهاي ديگر از راه دور
ميرسند و جنب وجوش آنها رفته  رفته زيادتر ميشود؛ تا اينكه يك روز صبح كه از خواب
برميخيزيم ،از پرستوها نشاني نميبينيم .آن وقت معلوم ميشود كه آنها كوچ كردهاند.
در اين سفر دراز ،خطرهاي بسياري وجود دارد .يكي از اين خطرها ،تغييرات هواست .خطر
ديگر ،حملهي پرندگان شكاري مانند عقاب ،شاهين و قر قي است .اين پرندگان ،هنگام پرواز،
ناگهان خود را در ميان پرستوها مياندازند و با چنگالهاي نيرومند خود ،آنها را شکار می کنند.
متن باال از چند بند تشكيل شده است؟ بنويسيد هر بند درباره ی چه چيزي بود.

موضوع كلّي متن چیست؟
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           امال و واژهآموزي
1

از روي بند دوم درس با ّ
خط خوش و خوانا بنويسيد.

63

2

كلمههـاي زير را با د ّقت بخوانيد .آنهايي را كه در متـن درس وجود دارد ،پيدا كنید و يك بار

از روي آنها بنويسيد.

��
�،
� فن�و ذ� ،م ق�ا ب�له ،ف�اصله ،ك ن ج�كاو ،ش� ج�اع ت
� ،ارم غ�ا� ني ،وح ش� ت
� ،ب�يو� فق�ه ،مع ت�دل،حال ت
هم ت�ا ،س ّ ق�ا ،س ق�وط

3

با هر يك از كلمههاي زير ،يك جملهي جديد و مناسب بنويسيد.

ف  �ا�پ�ذ �ير
وص� ن
�تس
ر�ا�پ�ذ �ير
خ�� ي ن

�خس ت��گي ن�ا�پ�ذ �ير
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امال
1

بند سوم درس را با د ّقت بخوانيد و كلمههايي كه صداي « ز » دارند ،پيدا كنيد و بنويسيد.

توجه به شكلهاي مختلف صداي « ز » دستهبندي كنيد.
اكنون كلمههاي نوشته شده را با ّ

2

توجه به متن درس،كلمههاي پنهان شده در جدول را پيدا كنید و بنويسيد.
با ّ
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هنر و سرگرمي
1

از روی سرمشق زیر ،خوشخط و زیبا بنویسيد.

�
گاه او ج� خ� ن�دهي ما �گر  ي�ه اس ت

�
گاه او ج� �گر  ي�هي ما خ� ن�ده اس ت

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

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

�
گاه او ج� خ� ن�دهي ما �گر  ي�ه اس ت

�گر  ي�ه

دل

را

آ� ب� ي�اري

�گر  ي�ه

دل

را

آ� ب� ي�اري

�
گاه او ج� �گر  ي�هي ما خ� ن�ده اس ت

ي
ي
�
خ� ن�ده �ع ن�ي ا�ن �كه دلها ز� ن�ده اس ت

مي� ك ن�د

ي
ي
�
خ� ن�ده �ع ن�ي ا�ن �كه دلها ز� ن�ده اس ت

مي� ك ن�د

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

2

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

در جدول زير ،يك كلمه با کلمه های دیگر فرق دارد .آيا ميتوانيد آن را پيدا كنيد؟

مر�خصی
م ن� ت��ظ ر
مح ت� جا�

م ظ�لوم
م ن�ط ق�ه

�
می ر�ف ت
مط ئم�ن
66

درك متن
متن زير را بخوانيد و به سؤالهاي آن پاسخ دهيد.
«ساعت ده شب بود ،توی کوچه فوتبال بازی میکردیم .اسم آقا ابراهیم را از بچههای محل شنیده بودم
ا ّما برخوردی با او نداشتم .مشغول بازی بودیم .دیدم از سرکوچه شخصی با عصای زیربغل به سمت ما
می آید .از محاسن بلند و پای مجروحش فهمیدم ،خودش است .کنار کوچه ایستاد و بازی ما را تماشا کرد.
یکی از بچه ها پرسید« :آقا ابراهیم بازی می کنی؟» گفت« :من که با این پا نمی توانم اما اگه بخواهید توی
دروازه می ایستم ».بازی من خیلی خوب بود اما هرکاری کردم نتوانستم به او گل بزنم .مثل حرفه ای ها
بازی می کرد .نیم ساعت بعد وقتی توپ زیر پایش بود ،گفت« :بچه ها فکر نمی کنید االن دیروقته؟ مردم
می خوان بخوابن ».توپ و دروازه را جمع کردیم .بعد نشستیم دور آقا ابراهیم .بچه ها گفتند « :اگه میشه از
(کتاب «سالم بر ابراهیم» ،خاطرات شهید ابراهیم هادی )
خاطرات جبهه تعریف کنید».
شهید ابراهیم هادی در سال  ١٣٣٦در تهران به دنیا آمد .او چهارمین فرزند خانواده بود .ابراهیم به
پدر و مادرش بسیار احترام می گذاشت .او نوجوانی بیش نبود که پدرش را از دست داد و طعم تلخ یتیمی
را چشید .از آنجا بود که همچون مردان بزرگ ،زندگی اش را به پیش برد و به شخصیتی ماندگار تبدیل
شد .او از کودکی اهل ورزش و تالش بود و این کار را با ورزش پهلوانی یعنی ورزش باستانی شروع
کرد .در والیبال و کشتی بی نظیر بود .هرگز در هیچ میدانی پا پس نکشید و مردانه می ایستاد .دوستانش
هنوز دالوری های او در جبهه را به یاد دارند .او همیشه از خدا می خواست گمنام باقی بماند .سرانجام در
 ٢٢بهمن سال  ١٣٦١در منطقه ی ّ
فکه ،خدا دعایش را مستجاب کرد .ابراهیم سال هاست گمنام و غریب
در ّ
فکه مانده تا خورشیدی باشد برای راهیان نور.
1

چرا نویسنده در سطردوم بند ا ّول ،کلمهی «ا ّما» را بهکار برده است؟

2

آقا ابراهیم بعد از نیم ساعت بازی کردن ،به بچهها چه گفت؟

3

ابراهیم در چه ورزشهایی مهارت داشت؟

4

آیا خداوند دعای ابراهیم را برآورده کرد؟ چگونه؟
67

نگارش

متني بنويسيد كه سه بند داشته باشد .موضوع كلّي متن « نان» است .براي اين موضوع
كلّي ،سه موضوع كوچك تر بنويسيد تا موضوع هر يك از سه بند متن باشند.
موضوع هر بند را بنويسيد.
بند ا ّول :
بند دوم :
بند سوم :

نان
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امال و دانش زباني
1

كلمههايي را كه آخر آنها صدای  /ه  /است در متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

69

2

توجه به متن درس ،كلمههاي دو نقطهاي را پيدا كنيد و بنويسيد.
با ّ

3

نمودار جملههاي زير را رسم كنيد.

ح��ي
دا�ا ا ن�د�ي ش� ي�د.
كم ن

د خ� ت�ر �كو�چ ولو �خوا ب� ي�د.

معلّم مهر �با�نم خ� ن�د�يد.
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امال
1

ابتدا حروف كلمهي نوشته شده را جدا كنيد؛ سپس مانند نمونه براي هر حرف ،دو كلمه

بنويسيد.
را�
م ق� ّر ت
ا�تّ ف� قا�

2

ق�
ق�طره

پانزده كلمهي جديد كه در كتاب «مطالعات اجتماعي» خواندهايد ،بنويسيد.
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هنر و سرگرمي
1

از روی سرمشق زیر ،خوشخط و زیبا بنویسيد.

ت�و را مي ت�وان �چ ون گل و س�ب�ز ه ب�و �كرد

� چ�ه ساده ب�ه سوي ت�و رو �كرد
چ�ه راح ت

ت�و را مي ت�وان �چ ون گل و س�ب�ز ه ب�و �كرد

� چ�ه ساده ب�ه سوي ت�و رو �كرد
چ�ه راح ت

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

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

2

در هر ستون به جاي حرف ا ّول ،دوم و سوم

كلمهي  «  موش » ،يك حرف جديد بنويس تا
کلمه های معنيداري ساخته شود.
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درك متن
داستان زير را بخوانيد و به سؤالهاي آن پاسخ دهيد.
يكي از غالمان امير نوح ساماني سراسيمه نزد بوعلي سينا آمد و گفت« :امير در حال مرگ
است .پزشكان بسياري براي او آوردهاند؛ ا ّما آنها نتوانستند او را درمان كنند .اكنون براي درمان
او شما را احضار كردهاند ».بوعلي به سرعت خود را به بالين بيمار رساند و پس از معاينهي او
دستور داد داروهايي تهيه كنند و خود ،شب و روز در كنار بستر ماند .دوازده روز گذشت و معالجات
همچنان ادامه داشت تا اینکه امير سالمت خود را به دست آورد و اندك اندك از بستر برخاست.
يك روز امير رو به بوعلي كرد و گفت« :تو زندگيام را به من باز گرداندي ،هر چه ميخواهي
بگو تا به تو بدهم ».بوعلي گفت« :من به مال و ثروت عالقهاي ندارم فقط از شما ميخواهم
تعجب پرسيد« :فقط
اجازهي ورود به كتابخانهي دربار و استفاده از آن را به من بدهيد ».امير با ّ
همين؟!» بوعلي گفت« :براي من استفاده از كتابخانه از همهي ثروتهاي دنيا باالتر است».
1

كلمهي « او » در سطر سوم به چه كسي اشاره دارد؟

2

چرا نويسنده در سطر دوم كلمهي « ا ّما » را به كار برده است؟

3

چرا نويسنده در سطر چهارم « و » را به كار برده است؟

4

اين داستان دو پيام مهم داشت .آن دو پيام چه بود؟

5

به نظر شما بهترين عنوان براي اين داستان چيست؟ چرا؟
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نگارش
متن زير را بخوانيد.
روزي بهار ،تابستان ،پاييز و زمستان با هم گفتوگو می کردند .صحبت از اين بود که هر یک بهتر
نقّاشي کرد ،بمانَد و بقیه ،دست از نقّاشي بردارند و بروند .آنها تصميم گرفتند خورشيد جهانافروز را
به داوري انتخاب كنند .خورشيد پذيرفت كه بين آنان داوري كند .چهار هنرمند ،شروع به كار كردند.
ا ّول ،بهار قلم به دست گرفت .نخست دستي به شاخههاي درختان هلو ،بادام ،سيب و درختان ديگر
برد و بر آنها گردنبندهایي از گلهای صورتی آويخت .در جنگل با رنگ نيلي ،گودالهاي كوچك و
بزرگ درست كرد و در اطراف اين گودالها گلهاي نرگس و بنفشه را پراكند .حشرات گوناگون،
زنبورهای عسل و پروانهها را روی گلها و پرندگان را در دشتها و جنگلها در حال پرواز نشان داد.
بلبل را روی شاخه ،خرگوش را میان جنگل و غوك را در بِركه نشانيد.
دومين نقّاش یعنی تابستان گرم ،دست به كار شد .تابستان با رنگ سبز ِتيره ،سراسر جنگل را
رنگآميزي كرد .كنار جنگل را با بوتههاي انبوه تمشك زينت داد .بر شاخههاي درختان ميوه ،آنقدر
سيب گلگون و گالبي و ميوههاي ديگر آويخت كه شاخهها تاب نياوردند و به سوي زمين خم شدند.
نقّاش سوم ،پاييز ،براي كار خود ،رنگهاي آتشین انتخاب كرد و ا ّول به سراغ جنگل رفت .بعضي
از درختان را با رنگ زر ِد ليمويي پوشانيد ،برخي را به رنگ ارغواني و بعضي ديگر را به رنگ قرمز
روشن درآورد .به رنگ كاجها و سروها و صنوبرها دست نزد .با خود گفت  « :بگذار اينها همانطور كه
هستند ،باقي بمانند ».و اين بود كه كاجها و سروها و صنوبرها به همان رنگ سبز تيره باقي ماندند.
آنگاه زمستان ،قلم به دست گرفت .او در يك روز ،تمام سطح زمين را به رنگ سفيد درآورد.
بر تن كوهها و دشتها ،لباس سفيد پوشانيد .سطح رودخانهها را با قشر نازكی از يخّ ،براق كرد.
روي صنوبرها و كاجها پوشش سنگيني از برف پوشانيد .روي برفها نقش و نگارها و جاي پاهاي
گوناگون ،نقّاشي كرد :جاي پاي خرگوش ،كبك و آن دورها جاي پاي گرگ.
موضوع بندهاي دوم تا پنجم را بنويسيد.
بند دوم :
بند سوم :
بند چهارم :
بند پنجم :

حاال به موضوع بند ا ّول فكر كنيد .موضوع بند ا ّول كلّيتر است و فضاي حاكم بر متن را
نشان ميدهد .اين بند در ابتداي نوشته ميآيد و «بند مق ّدمه» ناميده ميشود.
74

فصل ششم
درس سیزدهمِ :
لطف حق
درس چهاردهم :ادب از که آموختی؟
درس پانزدهم :شیر و موش

درس

سی
زدهم

امال و واژه آموزی
1

توجه به جای نشانه های هر کلمه ،مانند نمونه کلمه بسازید.
با ّ

مـ ا د ر
نمونه:

سـ ن�ـ �گـ ر
ت�ـ
و
2
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م�ن ز�ل

ت�و ف�ان

آ� ر ز� و
ج�ـ لـ ی�ـ ل
ف�ـ
ن

ا

كلمههايي را كه يكي از نشانه هاي « ه » و « ح » دارند از متن درس پيدا كنید و بنويسيد.

3

هر يك از كلمههاي زير را در جاي خالي مناسب بنويسيد.

�گردا�گرد  -دمادم  -سراسر  -ل ب�ال ب
�
ج�
� م ش� ت�ا�ق 
      ه ن�گام ورود امام ،خ� ي�ا�بانهاي مس� ير اس ت� ق� ب�ال  .....................زا� مع ي� ت
ب�ود .مردم زا� ا ي� ن��كه �پس زا� �پا� زن�ده سال دوري ،مي ت�وا�نس ت� ن�د امام را رد ج�مع �خود ب� ب� ي� ن� ن�د،
و �ادي ب�ود ن�د� .باال�خره هوا پ� ي�ماي امام �بر دلهاي عا ش��ق �فرود آ�مد.
 .....................ش�ور ش
و ق� ت�ي امام آ�مد ن�د ،مردم  .........................او حل ق�ه ز�د ن�د .صداي ت��ك ب�� ير  ......................زا�
هر سو ش � ن� ي�ده مي ش�د.
امال
1

متن زير را با استفاده از كلمههاي داده شده ،كامل كنيد.

2

كلمههاي جدول را از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

ط غ� ي�ان � -باطل  ّ -ب
ر� ج�ل ي�ل  -ع ش��ق  -ا ن�دوه  -عدل
ي
� و �با
مارد ح� ت
ضر� موسي ب�ه �فرمان  .......................وي را ب�ه رود ن��ل ا ن�دا خ� ت
د� ن�گاه �كرد .رد ا ي�ن ه ن�گام وحي آ�مد « :ن��گران ن� ب� شا�!
 .......................و ن��گرا� ني ب�ه � زفر� ن� ش
� .رود �بدون �فرمان ما ...................
ش� ي�وهي ما  ...................و ب� ن�ده پ�روري اس ت
�
د� را ب�ه ما �بس�پار».
ن خ�واهد �كرد � .زفر� ن� ت

م

ف�

م

س

ب
�

ا

ب
�
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هنر و سرگرمي
1

از روی سرمشق زیر ،خوشخط و زیبا بنویسيد.

��
ي �ن�
�
گ ف ت�م ب�ه � ش
گو� �با غ� ،ا�ن ق ش�ها زا� � ك ي�س ت

�
��،ن قّ�ا ش�ي ش
ا�عالياس ت
�اس ت�اداس ت
پ� ي�داس ت

��
ي �ن�
�
گ ف ت�م ب�ه � ش
گو� �با غ� ،ا�ن ق ش�ها زا� � ك ي�س ت

�
��،ن قّ�ا ش�ي ش
ا�عالياس ت
�اس ت�اداس ت
پ� ي�داس ت

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

2

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

حروف اين كلمات را در جدول رنگ بزنيد؛ سپس با حروف باقيمانده ،يك كلمهي معنادار

بنويسيد كه در درس آمده باشد.

� گ ف��ته  -ب
ر� � -خرد  -ع ش� ق�  -عدل  -مو ج� -چ�ه  -ح�کم � -بس�پرد
ا

ب
�

خ�

د

ک�

گ�

پ
�

ج�

چ�

ح

س

ش�

ع

غ�

ف�

ق�

ن

و

ه

ی

�
ت
ر

ط
ل

م

کلمه ............................................ :
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درك متن
توجه كنيد.
الف) جملههاي زير را بخوانيد و به كلماتي كه مشخّ ص شده استّ ،


ابتدا در شـهر مرند اقامت گزيدم و در مدرسـه هاي اين شـهر به معلّمي پرداختم؛ سپس به
تبريز رفتم.
براي ماد ِر شير كوچولو آب و غذا ميگذاشت؛ بعد هم در قفس را ميبست و ميرفت.
نرگس آب پاش پالستيكي قرمز را برمی دارد و پر از آب مي كند؛ بعد به طرف من مي آيد.



مسافران از راه رسيده ،اين است كه النههاي سال گذشتهي خود را بيابند.
نخستين كار اين
ِ
سپس اگر آسيب ديده باشند ،آنها را مر ّمت كنند و اگر خراب شده باشند از نو بسازند.

در مثالهـاي باال كلمههاي« سـپس» و « بعد» مفهوم جملهها را به هم پيوند داده اسـت .اين
كلمههـا ترتيب زماني را نشـان ميدهند؛ مث ً
ال در جملهي شـمارهي يك ،نويسـنده ا ّول در شـهر
« مرند » بوده است و بعد به « تبريز » رفته است.
ب) از متن « قدم يازدهم » و « انتظار» جملههايي را كه مفهوم آنها با كلمههاي« سپس» و
«   بعد» به هم وصل شده است ،پيدا كنيد و بنويسيد.
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نگارش
متني بنويسيد كه سه بند داشته باشد .موضوع كلّي متن «بهار» است .ابتدا بند مق ّدمه را
بنويسيد .موضوع كلّي «   بهار» ،به دو موضوع كوچكتر زير تقسيم شده است ،آنها موضوع هر يك
از دو بند بعدي متن هستند.
بند دوم:

زيبايي طبيعت و شكوفه دادن درختان

بند سوم:

عيد نوروز
بهار

80

در

س چها

ردهم

امال و دانش زبانی
1

از روي بخش ا ّول درس با ّ
خط خوانا و زيبا بنويسيد.

 2مانند نمونه ،كلمههايي را كه در يك گروه قرار دارند ،دستهبندي كنيد.

  اد� ،آ� ب
ب
دا� ،م ؤ� ّد�ب 
عالم

ع ّطار

م     �ن�ظر
ع ّطر
معلوم
3

م ن� ظ�ور
ن�ا�ظر

علم
   

عطر

نمودار جملههاي زير را رسم كنيد.

سع ي�د گل را چ� ي�د  .

مر ي�م داس ت�ان را �خوا ن�د   .

پ�
خ�.
ماردم �غ�ذ ا را � ت
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امال
1

توجه به متن درس ،كلمههاي گروه «  الف» را با كلمههاي گروه « ب» تركيب کنید و
با ّ

كلمه ي جديد را در قسمت مياني بنويسيد.
کلمه های جدید

م ی�ان
الف

�تهی

ب�ل ن�د
ه�نر

2

ب

وا�
آ� ز

حرف ا ّول هر کلمه از گروه هاي زير را به ترتيب كنار هم قرار دهيد؛ يك كلمه از متن

درس به دست ميآيد؛ آن را بنويسيد.

سعدي  -عمل  -ي��كد ي��گر
�
ال�
غ م�گ ي�ن  -ا�تّ ف�ا ق� ًا -ز� ن�دگا� ني -ي� ي� ق
فرو� � -شن�اط
لح ظ�ه  -ق�ا�فله -م ن� ت��ظ ر -ا� ز
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�نمای

هنر و سرگرمي
1

از روی سرمشق زیر ،خوشخط و زیبا بنویسيد.

اي مارد ع ز� � زي� �كه ج�ا�نم ف�داي ت�و   

2

ف و ص ف�اي ت�و
�قر �بان مهر �با� ني و لط�

اي مارد ع ز� � زي� �كه ج�ا�نم ف�داي ت�و   

ف و ص ف�اي ت�و
�قر �بان مهر �با� ني و لط�

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

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

م
� �ياران و دوس ت�ان
هر� زگ� � شن�د ح ب ّ� ت

م
� و مهر  و و ف�اي ت�و
هم�پا ي�هي ح ب ّ� ت

م
� �ياران و دوس ت�ان
هر� زگ� � شن�د ح ب�ّ ت

م
� و مهر  و و ف�اي ت�و
هم�پا ي�هي ح ب ّ� ت

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

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

در جدول زير ،يك كلمه با كلمههای دیگر فرق دارد .آيا ميتوانيد آن را پيدا كنيد؟

طل�ب  -مطلو�ب  -عالم  -طال ب
�
و�� -بام ز�ه� -بی عمل
�بااد�ب � -باه ش
ز� ن� ب�ور -ش ��یر -ز�را ف�ه  -ف� ی�ل
ع
�
� � -گ ف� ت
� � -بی سل -آ�مو خ� ت
ا ن�دو خ� ت
سعدی -ل�قمان -ما ن�َد -ج�امی
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درك متن
توجه كنيد.
الف) جملههاي زير را بخوانيد و به كلمه هایی كه مشخّ ص شده استّ ،
ا ّول ،بهار زيبا و دلانگيز قلم به دست گرفت.
دومين نقّاش ،تابستان گرم ،دست به كار شد.
نقّاش سوم ،پاييز براي كار خود ،رنگهاي آتشین انتخاب كرد.
جملههاي باال از متن درس «  آفریدگار زيبايي»      انتخاب شده است .كلمههاي   «  ا ّول»،
«  دومين» و«   سوم » باعث ميشود مطالب ّ
كل متن به هم ارتباط پيدا كند .اين كلمهها ترتيب
زماني را نشان ميدهند .كلمههايي مانند «  نخست »  « ،ابتدا » و «   آخر » هم از اين قبيل هستند.
ب) يكي از متنهاي كتاب علوم يا مطالعات اجتماعي را كه در آن كلمههايي مانند « ا ّول»،
«  دومين»  « ،سوم»  « ،نخست» « ،ابتدا » و « آخر» به كار رفته است ،بخوانيد و جمله هایی را كه
اين كلمهها در آنها است ،پيدا كنيد و در زير بنويسيد.

84

نگارش
متن زير را بخوانيد.
در اوايل بهار ،هوا لطیف و دل نشین می شود .دشتها جامهي سبز ميپوشند و درختان،
شكوفه ميدهند .پرستوها ،اين پرندگان دوست داشتني نيز از سفر دور و دراز خود ،باز ميگردند.
نخستين كا ِر اين
مسافران از راه رسيده ،اين است كه النههاي سال گذشتهي خود را بيابند؛
ِ
اگر آسيب ديده باشند ،آنها را درست كنند و اگر النه ها خراب شده باشند ،از نو بسازند .وقتي كا ِر
ساختن النه به پايان رسيد ،پرستوها تخم ميگذارند .هر پرستو چهار تا شش تخم سفيد ميگذارد
و دوازده روز روي آنها ميخوابد .وقتي جوجهها از تخم بيرون آمدند ،پدر و مادر ،با حشراتي كه
شكار ميكنند ،به آنها غذا ميدهند .پس از سه هفته ،جوجهها به دنبال پدر و مادر پرواز ميكنند
و راه و رسم زندگی را از آنها ميآموزند.
پرستوها بهار و تابستان را به آسودگي به سر ميبرند؛ ا ّما در آغاز پاييز دشواريهايي براي آنها
پيش ميآيد .در آن هنگام ،حشرات كمياب ميشوند و هوا کم کم سرد می شود ،پرستوها ناچار
می شوند به جاهاي معتدلتري كوچ كنند.
در اين سف ِر طوالنی ،خطرهاي بسياري وجود دارد .يكي از اين خطرها ،تغييرات هواست .خطر
ديگر ،حملهي پرندگان شكاري مانند عقاب ،شاهين و قرقي است .اين پرندگان ،هنگام پرواز،
ناگهان خود را به جمع پرستوهای درحال پرواز میزنند و با چنگالهاي نيرومند خود ،آنها را شکار
میکنند .با همهي اين خطرها ،بيشتر پرستوها سفر خود را به سالمت به پايان ميرسانند .ديده شده
است كه بعضي از آنها ،سالهاي پي در پي كوچ كردهاند و پس از هر كوچ به النهي خود بازگشتهاند.
دنيايي كه ما در آن زندگي ميكنيم ،شگفتيهاي فراواني دارد .يكي از اين شگفتيها ،بازگشت
پرستوهاست .اين پرندههاي كوچك ،پس از سپري شدن زمان دراز و پیمودن راهي طوالني ،بدون
آنكه اشتباه كنند ،دوباره به النهي پيشين خود باز ميگردند .چه كسي قدرت راهيابي و پيمودن اين
راه طوالني را به پرستوها داده است؟ آنها با چه قدرتي اين راه طوالني را بدون اشتباه مي  پيمايند؟
اين همه شگفتي ،زيبايي و دانايي را چه كسي در پرستوهاي كوچك نهاده است؟
85

توجه كنيد كه چگونه خواننده را وارد فضاي متن ميكند .سپس موضوع
به بند مق ّدمه ّ
بندهاي دوم تا چهارم را بنويسيد.
بند دوم:
بند سوم:
بند چهارم:

به موضوع بند آخر فكر كنيد .موضوع بند آخر كلّيتر است و مطالب متن را جمعبندي
ميكند و به يك نتيجه ميرسد .اين بند در انتهاي نوشته ميآيد و بند نتيجهگيري ناميده
ميشود.

86

درس پ

ان
زدهم

امال و واژهآموزي
 1هر گروه از كلمههاي زير را به طور مناسب ترکیب کنید و در جدول قرار دهيد.

ِ
ت�ر� ک ی� ب
� �با « » -

و�� ،ب زا� ی�� شگو�
م ش
پ� ج�ن�ه ،ص ّ ی�اد

� �با ِ
ت�ر� ک ی� ب
«ی»

و�
ک ّله ،م ش

و�
ش�اه ،وح ش
ب� ی� ش�ه ،خ� ف��ته
رو� ،د�گر
ز

87

 2مانند نمونه كلمههايي را از متن پيدا كنيد كه آهنگ آنها مانند واژهي نوشته شده باشد.

گا�
ز
ش��ير

�ب زا�

گو�
� ش
غ� زا�ي

 3متني بنويسيد كه ح ّداقل چهار كلمه از كلمههاي زير در آن به كار رود.

چ�من ز�ار  �  -نمك ز�ار  �  -ني ز�ار  �  -گ ن�دم ز�ار    -س� ب ز�ه ز�ار    -گل ز�ار
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امال
1

توجه به راهنماييهاي كنار هر رديف ،كلمههاي مناسب را از متن درس پيدا كنيد و
با ّ

بنويسيد.

کلمه هایی که «حـ ح» دارند

کلمه هایی که «  فـ ف» دارند

کلمه هایی که « سـ س» دارند

کلمه هایی که «غـ ـغـ غ» دارند

کلمه هایی که «صـ ص» دارند

کلمه هایی که «  ر» دارند

89

 2در هر رديف يك كلمه با بقيه فرق دارد؛ آن را بنويسيد.

ص ي�د ،ص ّ ي�اد� ،خالص
فر� ،ت� غ� ي�� ير
م ت� غ��ّ ير ،م غ�� ت

م
حاصل ،حول ،حصول

هنر و سرگرمي
 1از روی سرمشق زیر ،خوشخط و زیبا بنویسيد.

�نس ت�وه و م ق�ا وم و ق�وي �ب شا�
�نس ت�وه و م ق�اوم و ق�وي �ب شا�

م
ح�كم �چ و

ب� ن�اي

�كوه

الو ن�د

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

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

�
� و �فره ن�گ
ق�در ت�و ب�ه دا شن� اس ت

رد صدر � شن�س�ته   هر  ه�نرم ن�د

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

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

�
� و �فره ن�گ
ق�در ت�و ب�ه دا شن� اس ت
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م

ح�كم �چ و

ب� ن�اي

�كوه

الو ن�د

رد صدر � شن�س�ته   هر  ه�نرم ن�د

 2دربارهي َم َثلي كه در شعر « شير و موش» بود ،نقّاشي بكشيد.

91

درك متن
توجه داشـته
متن زير را بخوانيد و جاهاي خالي را با يكي از این كلمه ها ُپر كنيدّ .
باشيد كه برخي از اين كلمه ها ،معناي يكساني دارند و تكراري هستند.
ابتدا ،بعد ،سپس ،نخست ،آخر ،ا ّول ،دوم
پورهي سيبزميني در كالس

موا ّد الزم براي چهار نفر:
 -1سيبزميني

 4عدد

 -2شير

 1ليوان

 -3نمك

به ميزان الزم

 .....................سيبزمينيها را می شویید و در يك ظرف آب ميريزيد و روي حرارت
مستقيم ميگذاريد تا پخته شود .در مرحلهي  .......................سيبزمينيهاي پخته شده
را پوست ميكنيد  .......................آنها را كام ً
ال ميكوبيد تا به شكل خمير در آيد .در
 ...................نمك و شير را به سيبزميني اضافه ميكنيد و آنها را مخلوط ميكنيد .حاال
پورهي سيبزميني خوشمزه و مق ّوي آماده است.
اكنون كه طرز تهيه ی پوره ی سيبزميني را ياد گرفتيد ،يادتان نرود همراه دوستانتان
آن را در كالس خود آماده كنيد و نوش جان نماييد.
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نگارش
متني بنويسيد كه چهار بند داشته باشد .موضوع كلّي متن  « ،مادر » است .ابتدا بند مق ّدمه
را بنويسيد .موضوع كلّي «  مادر » به دو موضوع كوچك تر زير تقسيم شده است ،آنها
موضوع هر يك از دو بند بعدي متن هستند .در پايان ،بند نتيجهگيري را بنويسيد.
بند دوم :

مهرباني مادر

بند سوم :

زحمتهاي مادر

مادر
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مادر

94

فصل هفتم

درس شانزدهم :پُرسشگری
درس هفدهم :مدرسه ی هوشمند

در

س
شانز

دهم

امال و دانش زباني
1

ده كلمه كه به نظر شما مهم اند از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

2

زير شكل صحيح كلمههاي داخل كمانك ،خط بكشيد.

3

نمودار جملههاي زير را رسم كنيد.

س
�
�ن�
خ� ( ج�هل  -ج�حل) و دوس ت�دار دا�ن ش� هس ت� ن�د.
ال ف�) دا ش م ن�دان ،د ش من سر � ت
ل
پ
ب
ا� ز� ن�د �گي �خود را (مي� زگ�را ن� ي�د  -مي �گ�ذ را ن� ي�د).
�) ا ب�ور ي�حان ب��يرو� ني وا�س ي�ن ح ظ� ت
پ ب�
�  -غ�ر �ي ب
� و (�قر �ي ب
ودا� ع ج� ي� ب
�) ف� ض�ا ي�ي هس ت� ن�د.
�) ع ض�يها ب�ه د ن� ب�ال مو ج� ت
دوس ت�م ت� پ
�.
و� را زا� �فرو ش� ن�ده �گر�ف ت
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مسعود گل را زا� گل�فرو ش�ي �خر �يد.

امال
1

مانند نمونه كامل كنيد.

د
ّ
�
د�ق ت

دا�ن ش�م ن�د

ق�

�قهرمان

�
ت

�
ت ح ق� ي� ق�

�
حال ت

ف� ض�ا

2

توجه به متن درس ،جاهاي خالي را پر كنيد.
با ّ

� ت�ر ي�ن  ......................و ف� ي�لسو ف�ان ا�يرا� ني ب�ود و همهي ز� ن�د�گي
ا ب�ور ي�حان ب��يرو� ني ،ي��كي زا� �ب ز�ر گ 
�ذ�� .ا ي�ن دا�ن
او رد  .......................و ت�ح
�
�
�
ي
ع
�
ّ
ن
ب
ل
ش
ب
�
م
ق
�
�
�
�
�
ي
دو�
ا
�
دا
و
�
ه
�
ر
�
د
گ
ش
ق
ز
ش
گ
ن
ت
ت
ن ز
ور��يد.
 ....................ميا ن�د�ي ش� ي�د و ب�ه � شك� ف� چ��ي�ز هاي ن�ا ش� ن�ا خ��ته  .......................مي ز
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هنر و سرگرمي
1

98

از روی سرمشق زیر ،خوشخط و زیبا بنویسيد.

حمد �بر �كردگار ي��ك ت�ا �باد

�كه مرا ش� قو� ردس �خوا ن�دن داد

حمد �بر �كردگار ي��ك ت�ا �باد

�كه مرا ش� قو� ردس �خوا ن�دن داد

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

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

رد سر من هواي ردس �نهاد

م
� اس ت�اد
رد دل من ح ب ّ� ت

رد سر من هواي ردس �نهاد

م
� اس ت�اد
رد دل من ح ب ّ� ت

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

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

2

پاسخ هر سؤال را در خانه ی خود در جدول بنويسيد.

اال�  ........مي ده�ي م.
ب�ه ؤ
س� ت

�كسي �كه ا ن� ت� ظ�ار مي �ك ش�د.
�.
آ�سان ن� ي�س ت

بي
رو�ها رد آ�سمان مي �� ن��ي م.
ز

گو� دارد.
و� هم � ش
و� دارد ،م ش
 .........م ش
�.
م�خ ال ف� ب�ل ن�د اس ت
�ن�
�.
ن�ام دا ش م ن�دي �كه رد ردس آ�مده اس ت
م
� مارد ب�ه � زفر� ن�د
مهر و ح ب ّ� ت
علم ح ب
سا�

ن��یروم ن�د
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درك متن
متن زير را بخوانيد و به سؤالهاي آن پاسخ دهيد.

حدود هزار سال پیش کودکی در شهر ری به دنیا آمد .پدرش زکریا ،نام فرزندش را
مح ّمد گذاشت که بعدها به نام «رازی» شهرت پیدا کرد .مح ّمد از کودکی به کسب علم
و دانش عالقه داشت .در آن زمان شهر ری یکی از مراکز مهم علم و ادب بود .او بسیار

تعجب معلمانش بود؛ زیرا تمام درس هایش را کامل
کنجکاو و دقیق بود و همیشه باعث ّ
یاد می گرفت .مح ّمد ،ریاضیات ،ستاره شناسی و بیشتر علوم زمان خود را در روزگار جوانی
فراگرفت .او علم پزشکی را به طور ج ّدی دنبال کرد و برای تکمیل تحصیالتش به شهر

بغداد رفت و در آنجا به مرتبه ی استادی در این علم رسید .پس از بازگشت از بغداد،
بیمارستانی در شهر ری تأسیس کرد و در آنجا عالوه بر مداوا و درمان بیماران ،به تربیت
دانشجویان زیادی پرداخت .از مهم ترین صفات این پزشک بزرگ می توان به اخالق
نیکو و خوش رفتاری او با بیماران اشاره کرد .رازی نسبت به بیماران نیازمند و تهیدست
کشفیات فراوانی از جمله «الکل» دارد
هم بسیار مهربان بود .او در علم پزشکی یافته ها و
ّ

و آثار زیادی را از خود به یادگار گذاشته است .کافی است بدانیم بسیاری از کتاب های او

در برخی از دانشگاه های مشهور جهان تدریس می شد .این پزشک ،دانشمند و کاشف
عالی مقام که از افتخارات بزرگ مسلمانان و کشور ماست ،در شهر ری ،همان جا که
به دنیا آمده بود ،درگذشت.
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1

مح ّمد پس از بازگشت از ری ،چه کرد؟

2

چرا مح ّمد به «رازی» شهرت پیدا کرد؟

3

دو مورد از صفات رازی را بنویسید.

4

چرا نویسنده در سطر چهارم متن ،کلمه ی «زیرا» را به کار برده است؟

5

برای این متن یک عنوان مناسب بنویسید.
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نگارش
انشايي بنويسيد كه چهار بند داشته باشد .موضوع انشا «پاييز» است .ابتدا بند مق ّدمه را
بنويسيد .سپس براي موضوع كلّي «  پاييز » دو موضوع كوچك تر بنويسيد تا موضوع هر يك از دو
بند بعدي متن باشند .در پايان بند نتيجهگيري را بنويسيد.
موضوع هر بند را بنويسيد.
بند دوم :
بند سوم :

پاییز
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درس

هفدهم

امال و واژهآموزي
1

براي هر يك از شكلهاي صداي «    س» دو كلمه از متن درس پيدا كنید و بنويسيد.

2

از روي بند پنجم درس با خ ّ
ط خوانا و زيبا بنويسيد و زير كلمههايي كه براي ا ّولين بار با آن

روبه رو شده اید ،خط بكشيد.
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3

با اضافه كردن اجزاي زير به كلمهي مناسب ،كلمههاي جديد بسازيد.

گل

ج�وي

دو

ز�ار

�ي ب
ا�

ن�ده

ش�وره

ش�الي

امال
1

ابتدا حرف دوم هر كلمه را مشخّ ص كنيد؛ سپس با كنار هم قرار  دادن آنها كلمهاي بسازيد.

ع�کس -ف�اصله�-قرار-ح تّ�ي-حا ض�ر -ب�عد-
� ك ت�ا ب خ�� نا�ه  -ش� ب� ی�ه  -ت� زا�ه � -ب ّر قا�  -ح ی�اط

مه ت� ب
�  -م ش� غ�ول  -لَمس -
ا�  -دوس ت
دو�  -صدای معلّم
ص ن� ق
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2

الف) پنج جمله از متن درس را كه به نظر شما ارزش اماليي دارند ،انتخاب كنيد.
ب) در گروههاي دو نفره قرار بگيريد.
پ) از جملههاي انتخابي خود به همگروهيتان امال بگوييد.
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هنر و سرگرمي
1

از روی سرمشق زیر ،خوشخط و زیبا بنویسيد.

� من چ�ه كار � ك ن�م
�كود�كي � گ ف� ت

2

� من چ�ه كار � ك ن�م
�كود�كي � گ ف� ت

ت�ا ب�ه آ�ن كار ا ف� ت��خ ار � ك ن�م

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

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

�گ��م عل
� آ�م زو�
ف ت ش� م و معر�ف ت
�گ��م عل
� آ�م زو�
ف ت ش� م و معر�ف ت

�ا ش� ِ ب م
رو�
� ت�و �گردد ز
ت
� ح ن� ت

�ا ش� ِ ب م
رو�
� ت�و �گردد ز
ت
� ح ن� ت

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

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

هر دسته از کلمه ها را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید.

مدرسه

بر�
� گ

کالس

ش�ا خ�ه

ش�هر

ث�ا ن� ی�ه

ح ی�اط

خ� ی�ا�بان
�کو چ�ه
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ت�ا ب�ه آ�ن كار ا ف� ت��خ ار � ك ن�م

�
رد خ� ت

�
ساع ت
د�ق ی� ق�ه

درك متن
توجه به متن درس« مدرسهي هوشمند» ،ترتيب رويدادهاي زير را شمارهگذاري كنيد.
با ّ

بچه ها به کمک نرم افزار آموزشی ،تمرین های
 آن روز ّ
درس را انجام دادند .آنها از کتابخانه و آزمایشگاه مجازی
هم استفاده کردند.
بچه ها او را به
وقتی وارد حیاط مدرسه شد ،صدای شادی ّ
یاد دوستانش انداخت.
رایانه ای روی میز معلّم بود و چیزی هم از سقف به
تخته ی سفی ِد جلوی کالس نور می تاباند.
جلوی در کالس ،روی دیوار صفحه ای رنگی ،شبیه
بچه ها دستشان را روی
گوشی های همراه لمسی بود که ّ
آن قرار می دادند و بعد وارد کالس می شدند.
 1مهتاب پس از بیرون آمدن از خانه ،نفس عمیقی کشید و
از هوای دلنشین بهاری ل ّذت برد.
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كتابخواني
يك كتاب داستان دركالس بخوانيد و مانند ف ّعالیت صفحه ی قبل ،رویدادهای آن را به ترتیب
بنویسید.
نام داستان........................ :
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نگارش
انشايي بنويسيد كه پنج بند داشته باشد .موضوع انشا «  ايران ،وطن من » است .ابتدا
بند مق ّدمه را بنويسيد .سپس براي موضوع كلّي «  ايران ،وطن من  » سه موضوع كوچك تر
بنويسيد تا موضوع هر يك از سه بند بعدي متن باشند .در پايان بند نتيجهگيري را بنويسيد.
موضوع هر بند را بنويسيد.
بند دوم :
بند سوم :
بند چهارم :

ایران ،وطن من
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Email
talif@talif.sch.ir

