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   درس دهم: باغچه ی اطفال

  درس یازدهم: فرماندهِ  دل ها

  درس دوازدهم: اتّفاِق ساده

فصل پنجم
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1 با توّجه به متن درس، واژه ها را كامل كنيد.

                                                       

استـ - - - - - - - تصـ - - -     اطـ - - -   نمي پـ - - - - -            

خشـ - - - اقـ - - -  خو - -  سرگـ  - - -      

2 با توّجه به متن درس، جاهاي خالي را با كلمه هاي مناسب كامل كنيد.

. �پدر  ادي را �ياد �گر�ف�ت ّ �ف ي و �ت ا�ي ّ �ف د �پدر ......................... �ب ، �فرف ه �بان �پس ا�ف �پا�يان دوره ي م�ك�ت�ب �پ ار �با�ف �بّ     �ب

�پ �يك ا�ف ا�ين كارها ........................   اد �بود؛ اّما ه�ي �پ �بري اس�ت د و �گ �تن ........................ مس�ب او رد سا�ف

دم�ت �به مردم  عله ي ...................... �ف و�ياي او را .......................... �فمي �كرد. او �كه رد �ش ور و �فهن �ب �پر�ش

اد. �يرف ا�ف�ت بر ا�في رد �ت� كر دا�ير �كردن �كود�كس�ت � گاري، �به �ف مو�ف دن �براي �آ ، �پس ا�ف ........................سش مي �و�ف�ت

3 نمودار جمله هاي زير را رسم كنيد.

                                  

د.      �ي م ا�ند�ي�ش د�يد.    ح�ك�ي ا �ن�ن �ن �يد. م�ي وا�ب  مهرداد �خ

 درس دهم

 امال و دانش زباني
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   امال

1 با توّجه به متن درس، كلمه هايي كه حروف زير را دارند، پيدا كنيد و بنويسيد.

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

      هنر و سرگرمي

1 از روی سرمشق زير، خوش خط و زيبا بنويسيد. 

ا�في  �ب ون �با�ف �ب �پ �با�في هر رو�ف و هر سش ول كار اس�ت �با مهر �ف م�ش

ا�في  �ب ون �با�ف �ب �پ �با�في هر رو�ف و هر سش ول كار اس�ت �با مهر �ف م�ش

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

دان د �ف�ف �ي ورسش ا�بسش ا�ين �ف ان ا�ف �ت �باس�ت �با�ف د�بس�ت �ي برف و �ف سرس�

دان د �ف�ف �ي ورسش ا�بسش ا�ين �ف ان ا�ف �ت �باس�ت �با�ف د�بس�ت �ي برف و �ف سرس�

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

2 در متن درس، كلمه هايي را پيدا كنيد كه با نشانه هاي داخل بادبادک آغاز شوند و دنباله ها را 
كامل كنند.
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    درک متن

 جمله هاي زير را بخوانيد و به كلمه هايی كه مشّخص شده است، توّجه كنيد.

1 شير كوچولو از اين ماجراها بي خبر بود؛ چون قدم يازدهمي را بر نداشته بود.   
2 حرفش را ادامه نداد؛ زيرا خوابش برده بود.  

3 چون كاغذي براي نوشتن نداشت، روي ماسه هاي نرم كنار دريا مي نوشت.       

   در مثال هاي باال كلمه هايی مانند»چون « و » زيرا «، جمله ها را به هم وصل مي كنند. مثاًل در 
شماره ي يك، دو جمله ي زير با » چون « به هم وصل شده اند. دّقت كنيد كه جمله ي اّول مفهومي 

را بيان مي كند و جمله ی دوم دليل آن را مي گوید. 

  شير كوچولو از اين ماجراها بي خبر بود.
  قدم يازدهمي را بر نداشته بود.

 در متن درس»   باغچه ي اطفال « جمالتي را كه با »   اّما« ، »  ولي « و » زيرا « به هم وصل 
شده اند، پيدا كنيد و در كادر زير بنويسيد.
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      نگارش

 متن زير را بخوانيد.

ن ها  ي �براي �آ واري ها�ي ي�ز د�ش � ا�ز �پا�ي �ز گي �به س� مي �بر�زد؛ اّما رد �آ �ود� ان را �به �آ ا�بس�ت هار و �ت وها �ب �پرس�ت

وها  ار، �پرس�ت ا�پ و�زد و هوا رو �به س�دي مي رود. �به �ز كم�يا�ب مي �ش �ا�ت � ن ه�زگام، ح�ش �يد. رد �آ �ي�ش مي �آ �پ

د.  �ز دل �تري �كو�پ �ك�ز اهاي مع�ت د و �به �ب �گو�ي�ز ود را �تر�ك �ب �با�يد ال�زه ي �ز

و�زد  مع مي �ش م هاي �بر�ت �ب ن ها �زرا مي رسد، دس�ته دس�ته روي �بام ها �يا س�ي مان �كو�پ �آ و�ت�تي �كه �ز

د  �گر ا�ز راه دور مي رس�ز ودي، �ّده اي د�ي د. �به �ز ول هس�ت�ز �ز �يد �كه �به �گ�ز�ت و�گوي مهمّي م�ش � مي �آ �ز و �به �ز

�يم، ا�ز  ي�ز وا�ب �بر مي �ز� ح �كه ا�ز �ز �كه �يك رو�ز ص�ب �ز ا ا�ي ود؛ �ت �ياد�تر مي �ش ن ها ر�ز�ته ر�ز�ته �ز و�ش �آ �ز�ب و�ب و �ب

ن ها �كو�پ �كرده ا�زد.  ود �كه �آ ن و�ت�ت مع�وم مي �ش م. �آ �ز�ي �ي ا�زي �زمي �ب وها �زسش �پرس�ت

�� . �ز �ي�ا�ت هواس�ت �ي ��ها، �تعز كي ا�ز ا�ين �ز � ود دارد. �ي ��هاي �بس�ياري و�ب ، �ز � ردا�ز  رد ا�ين س�ز

 ، ن �پر�زدگان، ه�زگام �پروا�ز . ا�ي اه�ين و �تر �تي اس�ت ، سش ا�ب د ع�ت �ز كاري ما�ز �گر، �م�ه ي �پر�زدگان سش د�ي

د.  �ز ن ها را مي ر�با�ي ود، �آ د �ز ي�وم�ز �زگال هاي �ز� �زد و �با �پ وها مي ا�زدا�ز ود را رد م�يان �پرس�ت گهان �ز ا� �ز

 متن باال از چند بند تشكيل شده است؟ بنويسيد هر بند درباره ی چه چيزي بود.

 موضوع كلّي متن چيست؟
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امالوواژهآموزي

1 از روي بند دوم درس با خّط خوش و خوانا بنويسيد.

     

 درس یازدهم
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2 كلمه هاي زير را با دّقت بخوانيد. آن هايي را كه در متن درس وجود دارد، پيدا كنيد و يك بار از 

روي آن ها بنويسيد.

 نفوذ، مقابله، فاصله، كنجكاو، شجاعت، بي وقفه، معتدل، حالت، ارمغاني، وحشت، همتا، سّقا، سقوط، مهلكه 

3 با هر يك از كلمه هاي زير يك جمله ي جديد و مناسب بنويسيد. 

وصف ناپذير

تسخيرناپذير

خستگي ناپذير



       امال

1 بند سوم درس را با دّقت بخوانيد و كلمه هايي كه صداي » ز « دارند، پيدا كنيد و بنويسيد.

 اكنون كلمه هاي نوشته شده را با توّجه به شكل هاي مختلف صداي » ز « دسته بندي كنيد.

2 با توّجه به متن درس،كلمه هاي پنهان شده در جدول را پيدا كرده و بنويسيد.
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      هنر و سرگرمي

1 از روی سرمشق زير، خوش خط و زيبا بنويسيد. 

اس�ت  �گر �يه  ما  د ه ي  �ف�ف او�ب  اس�تگاه  ده  �ف�ف ما  �گر �يه ي  او�ب  گاه 

اس�ت  �گر �يه  ما  د ه ي  �ف�ف او�ب  اس�تگاه  ده  �ف�ف ما  �گر �يه ي  او�ب  گاه 

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

د مي �ك�ف �ياري  �ب �آ را  دل  �فده اس�ت �گر �يه  ده �يع�في ا�ين �كه دل ها �ف �ف�ف

د مي �ك�ف �ياري  �ب �آ را  دل  �فده اس�ت �گر �يه  ده �يع�في ا�ين �كه دل ها �ف �ف�ف

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

2 در جدول زير، يك كلمه با كلمه های ديگر فرق دارد. آيا مي توانيد آن را پيدا كنيد؟

   

مرخصی

منتظر

محتاج

مظلوم

منطقه

می رفت

مطمئن

مهلكه
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      درک متن

     متن زير را بخوانيد و جاهاي خالي را با يكي از كلمه های داده شده پر كنيد. توّجه داشته باشيد 
كه برخي از اين كلمه ها معني يكساني دارند.

�يرا - اّما ون - و  -  و�ي  -  �ف �پ  

د �ي ورسش مال و �ف ّصه ي �باد �ش �ت
�ت ............  و داسش �ي �ف �ف د «، اس�ب �واري را د�يد�فد �كه سش �ي ورسش �، » �باد « و » �ف �يك رو�ف ص�ب

؛ .............  ده اس�ت �ك�ف ي �بر دو�ش ا�ف ا�ي �ب �ي ل �ف �ف ن مرد سش �ي�في �آ : »مي �ب �يد. �باد �گ�ف�ت ن مي �فا�ف �ي �به �آ �ف�ي

سش �بردارم.« ل را ا�ف دو�ش �ف وا�فم سش سا�في مي �ت واهم، �به �آ �ف ا�گر من �ب

م.« �ان �ك�ف�ي واهي ام�ت وا�فم. مي �ف وا�في، ............... من مي �ت �ت كر �فمي �ك�فم �ب � : »�ف د �گ�ف�ت �ي ورسش �ف

لسش را  �ف ؛ ................. اس�ب �وار سش �ت ا�يده اي �فداسش �يد؛ ............  �ف در�تسش و�ف �باد �با �تمام �ت

د. �ي �پ �ي ود �پ كم �تر �به دور �ف گ �تر و م�� �ف �ت

را�ت را �به  د �كه ح�ش .« س�پس �گرمي مال  �يمي �پرا�ك�ف و�ب�ت من اس�ت : »�اال �ف د �گ�ف�ت �ي ورسش �ف

. �ت �تن واداسش ك�ف � مه و گل ها را �به سش مرف �ف

د  ول سش �ف ا م�ش �ف ورد .............. �به سش ا�فه رس�يد، ��باس را ا�ف �ت�فسش رد �آ اس�ب �وار �به رود�ف

ود. واس�ت �ف�فك �ش ده �بود ............. مي �ف ................... �گرمسش سش

وا�فس�تي  �ت �ف در�ت  �تمام �ت �با  و  ي را �كه �ت يرف � �گو�فه �پ : » د�يدي �پ �باد �كرد و �گ�ف�ت د رو �به  �ي ورسش �ف

وردم؟« ام  دهي، من �با �گرمي و مال  �يم�ت �به دس�ت �آ �ب ا�ف
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      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 سوم: 

بند دوم: 

بند اّول: 

 نان
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 درس دوازدهم

      امال و دانش زباني

1 كلمه هايي را كه آخر آن ها صدای / ه / است در متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

    

2 با توّجه به متن درس، كلمه هاي دو نقطه اي را پيدا كنيد و بنويسيد.

    

3 نمودار جمله هاي زير را رسم كنيد.

 

د�يد.   �با�فم �ف�ف �يد.      مع�ّم مهر م دا�فا ا�فد�يسش �يد.��ك�ي وا�ب و�و �ف  د�ف�تر �كو�پ
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      امال

1 ابتدا، حروف كلمه ي نوشته شده را جدا كنيد، سپس مانند نمونه براي هر حرف دو كلمه بنويسيد.

 ق
 مقّررات

اتّفاق
قطره

2 پانزده كلمه ي جديد كه در كتاب مطالعات اجتماعي خوانده ايد، بنويسيد.
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موش ش و م

....... ....... و م

....... ....... و م

....... ....... و م

....... ....... و م

موش ش و م

....... ش ....... م

....... ش ....... م

....... ش ....... م

....... ش ....... م

موش ش و م

....... ش و .......

....... ش و .......

....... ش و .......

....... ش و .......

      هنر و سرگرمي

1 از روی سرمشق زير، خوش خط و زيبا بنويسيد.

ه �بو �كرد  برف ون گل و س� و را مي �توان �پ و رو �كرد �ت �په را��ت �په ساده �به �وي �ت

ه �بو �كرد  برف ون گل و س� و را مي �توان �پ و رو �كرد �ت �په را��ت �په ساده �به �وي �ت

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

تا  بنويس  جديد  حرف  يك  »  موش «  كلمه ي  سوم  و  دوم  اّول،  حرف  جاي  به  ستون  هر  در   2
كلمه های معني داري ساخته شود.



76

      درک متن    

 داستان زير را بخوانيد و به سؤال هاي آن پاسخ دهيد.

ير رد �ال مر�گ  : »ام� مد و �گ�ف�ت ا �آ �ف د �بو��ي س�ي مه �فرف ير �فوح ساما�في سراس�ي المان ام� كي ا�ف �ف � �ي

�براي  ا�ك�فون  د.  �ف �ك�ف او را ردمان  د  وا�فس�ت�ف �ت �ف ن ها  �آ اّما  ورده ا�فد؛  �آ او  �براي  اري  �بس�ي كان  سش �پرف  . اس�ت

�فه ي  مار رسا�فد و �پس ا�ف معا�ي �ي ود را �به �بال�ين �ب ار �كرده ا�فد.« �بو��ي �به سر��ت �ف ما را ا��ف ردمان او �ش

�ت و معال�با�ت  سش ده رو�ف �گدف ار �بس�تر ما�فد. دوا�ف �ب و رو�ف رد �ك�ف ود، سش د و �ف �ف ه �ك�ف ي �ته�ي ور داد داروها�ي او دس�ت

. اس�ت ورد و ا�فد�ك ا�فد�ك ا�ف �بس�تر �بر�ف ود را �به دس�ت �آ لكه ام�ير سالم�ت �ف ا �آ �ف �ت �ت ان ادامه داسش �ف هم�پ

واهي گي ام را �به من �با�ف �گردا�فدي، هر �په مي �ف �فد� و �ف : »�ت ير رو �به �بو��ي �كرد و �گ�ف�ت  �يك رو�ف ام�

واهم  مي �ف ما  �ش ا�ف  ط  �ف�ت �فدارم  �ال�ته اي  �شرو�ت  و  مال  �به  : »من  �گ�ف�ت �بو��ي  �بدهم.«  و  �ت �به  ا  �ت �گو  �ب

ط  د: »�ف�ت ّ�ب �پرس�ي ير �با �تع�ب ن را �به من �بده�يد.« ام� اده ا�ف �آ �ف ا�فه ي رد�بار و اس�ت �ف ا�ب ه ي ورود �به �ك�ت ا�ف ا�ب

». ا �باال�تر اس�ت �ي ا�فه ا�ف همه ي �شرو�ت هاي د�ف �ف ا�ب اده ا�ف �ك�ت �ف : »�براي من اس�ت هم�ين!« �بو��ي �گ�ف�ت

1 كلمه ي » او « در سطر سوم به چه كسي اشاره دارد؟

2 چرا نويسنده در سطر دوم  كلمه ي » اّما « 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.

ان �با هم �گ�ف�ت و �گو مي �كرد�فد. ص��ب�ت ا�ف ا�ين �بود �كه هر �يك  مس�ت يرف و �ف � ان، �پا�ي ا�بس�ت هار، �ت ي �ب رو�ف

هان ا�فرو�ف  د �ب �ي ورسش د �ف �ف م �گر�ف�ت ن ها �تصم�ي ي �بردار�فد و �برو�فد. �آ ا�ش �يه، دس�ت ا�ف �ف�تّ ما�فَد و �ب�ت ي �كرد، �ب ا�ش ه�تر �ف�تّ �ب

روع �به كار �كرد�فد. د، سش هار ه�فرم�ف د. �پ �فان داوري �ك�ف �ين �آ �ير�ف�ت �كه �ب د �پدف �ي ورسش د. �ف �ف �فا�ب �ك�ف �ت را �به داوري ا�ف

ان ه�و، �بادام، س�ي�ب و  ا�فه هاي رد�ف�ت �فس�ت دس�تي �به سش . �ف �م �به دس�ت �گر�ف�ت هار �ت �ب اّول، 

�ي، �گودال هاي  �ي �فگل �با ر�فگ �ف . رد �ب �ف�ت و�ي ي ا�ف گل های صور�تي �آ دها�ي �ب�ف ن ها �گرد�ف �گر �برد و �بر �آ ان د�ي رد�ف�ت

را�ت  د. ح�ش ه را �پرا�ك�ف سش �ف �ف ر�گ ردس�ت �كرد و رد اطرا�ف ا�ين �گودال ها گل هاي �فر�گس و �ب ك و �برف �كو�پ

�فگل ها رد �ال �پروا�ف  �ت ها و �ب ورهای عسل و �پروا�فه ها را روی گل ها و �پر�فدگان را رد دسش �ب �ف ا�گون، �ف �گو�ف

د.  �ي ا�ف و�ك را رد �بِر�كه �فسش �فگل و �ف ا�فه، �فر�گو�ش را م�يان �ب ��بل را روی سش ان داد   �ب �فسش

�فگل را  برف ِ�ت�يره، سراسر �ب ان �با ر�فگ س� ا�بس�ت د. �ت ان �گرم، دس�ت �به كار سش ا�بس�ت ا�ش �يع�في �ت دوم�ين �ف�تّ

در  �ف�ت وه، �آ ان م�ي ا�فه هاي رد�ف�ت �ف�ت داد. �بر سش ك �ف   �ي وه �تمسش �ب �فگل را �با �بو�ته هاي ا�ف ار �ب ي �كرد. �ك�ف يرف م� ر�فگ �آ

د�فد.  م�ين �فم سش اورد�فد و �به �وي �ف �ي ا�ب �ف ا�فه ها �ت �ف�ت �كه سش و�ي �گر �آ وه هاي د�ي ي و م�ي س�ي�ب گل�گون و گال�ب

�فگل  �ب سرا�ف  �به  اّول  و  �كرد  �فا�ب  �ت ا�ف �ين  �تسش �آ ر�فگ هاي  ود،  �ف كار  �براي   ، يرف � �پا�ي �وم،  ا�ش  �ف�تّ

�گر را  ي د�ي وا�في و �ب��ف ي را �به ر�فگ ار�ف �يد، �بر�ف ا�ف ي �پوسش مو�ي رِد ��ي ان را �با ر�فگ �ف ي ا�ف رد�ف�ت . �ب��ف ر�ف�ت

ار  : »�ب�گدف ود �گ�ف�ت د. �با �ف و�برها دس�ت �فرف ورد. �به ر�فگ كا�ب ها و سروها و ص�ف ن رد�آ �به ر�فگ �ترمرف رو�ش

برف  و�برها �به همان ر�فگ س� د.« و ا�ين �بود �كه كا�ب ها و سروها و ص�ف �ف ما�ف د، �با�تي �ب فها همان طور �كه هس�ت�ف � ا�ي

يره  �با�تي ما�فد�فد. �ت�

د  �ي �به ر�فگ ��ف م�ين را  �تمام �ط� �ف  ، . او رد �يك رو�ف �گر�ف�ت �به دس�ت  �م  �ت ان،  مس�ت ن گاه �ف �آ

، �بّرا�ت  �ف كي ا�ف �ي � ر �فا�ف ا�فه ها را �با �ت�ش �يد. �ط� رود�ف ا�ف د �پوسش �ي �ت ها، ��باس ��ف ورد. �بر �تن �كوه ها و دسش رد�آ

اي  گار ها و �ب �يد. روي �بر�ف ها �ف�تسش و �ف ا�ف �گ�ي�في ا�ف �بر�ف �پوسش سش س�ف و�برها و كا�ب ها �پو�ش �كرد. روي ص�ف

. اي �پاي �گر�گ ن دورها �ب اي �پاي �فر�گو�ش ، �ك�بك، و �آ ي �كرد: �ب ا�ش �پا هاي �گو�فا�گون، �ف�تّ
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 موضوع بندهاي دوم تا پنجم را بنويسيد. 

بند سوم: 

بند دوم: 

بند پنجم: 

بند چهارم:  

 حاال به موضوع بند اّول فكر كنيد. موضوع بند اّول كلّي تر است و فضاي حاكم بر متن را نشان 
مي دهد. اين بند در ابتداي نوشته مي آيد و »بند مقّدمه« ناميده مي شود.


