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نوشتن يكي از مهارت هاي زباني است كه از طريق آن، شخص مي تواند انديشه ها، باورها، 
مهارت  درآورد.  نوشتار  به  را  خوانداري خويش  و  شنيداري  ديداري،  تجربه های  و  احساسات 
نوشتن به نويسنده، اين توانايي را مي دهد تا در مورد مطالبي كه مي خواهد بنويسد؛ تفّكر كند و 
نوشته هاي خود را پيرايش و ويرايش كند. نويسنده  هرچه در به كارگيري هنجارهاي نگارشي 
توانا تر باشد، مطلبي كه مي نويسد؛ منسجم تر خواهد بود و پيام او شّفاف و روشن به خواننده، 

انتقال خواهديافت. 
 نوشتن، سطوحي دارد؛ امال يكي از سطوح مقّدماتي آن است. امال هم مراحلي دارد كه 
از آن ميان، مي توان 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 
ادامه ي فارسي سوم، به سطح پيشرفته  ي نوشتن )نگارش و انشا( توّجه ويژه اي دارد؛ لذا به 
همكاران محترم پايه ي چهارم توصيه مي شود نگارش كتاب فارسي سوم ابتدايي را به همراه 

مطالب كتاب راهنماي معلّم آن، مطالعه كنند.
كتاب مهارت های نوشتاری فارسي به قلمرو نمادهای خطّی و نوشتاري زبان و به ديگر 
سخن، به پهنه ی مهارت های توليد مكتوب زبان می  پردازد؛ يعنی دركتاب مهارت های خوانداری 
فارسی، زبان آموز، اطاّلعات و معارف را از طريق متِن درس ها و آموزه ها، دريافت می كند و 
اين كار، سبب پرورش ذهن و زبان، گسترش دامنه ی واژگان و تقويت توانايي تفّكر و تحليل 
دانش آموز می شود كه در گفتار و بيان ديدگاه ها و حضور فّعال در كارهای گروهی و نقد و 
اّما در كتاب مهارت های نوشتاری فارسی،  تحليل شفاهی، قابل مشاهده و ارزش يابی است؛ 
نمايان  نوشته،  قالب  در  انديشيده ها(  و  خوانده ها  شنيده ها،  ديده ها،  )مجموعه ي  آموخته ها 
می شوند. افزون بر اين، در تدوين كتاب مهارت های نوشتاری، به آموزش درك متن و نگارش 

با رعايت سير  تدريجي و مرحله اي، توّجه كافي شده است.
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هر درس كتاب مهارت هاي نوشتاري در چهار بخش، طّراحي شده است: 

 1ـ فّعاليت هاي درس، اين بخش در دو صفحه با پنج پرسش، سازماندهي شده است و به 
تمرين و تثبيت يادگيري امال، واژه آموزي و دانش زباني مي پردازد.

 2ـ هنر و سرگرمي، اين بخش دو نوع فّعاليت را با موضوع هاي خوش نويسي، جدول و بازي 
با كلمات درخود جاي داده است.

 3ـ فّعاليت هاي درك متن، اين بخش با هدف كتاب خواني و تقويت درك متن، طّراحي شده 
است. تفاوت اين بخش با كتاب خوانداري، توليد كتبي بر اساس يافته هاي ذهني مي باشد. دانش آموزان 
پس از خواندن متن به سؤاالت پاسخ مي دهند و ذهنيات خود را به رشته ي تحرير درمي آورند. مطلبي 
كه بسيار اهّميت دارد، اين است كه هر دانش آموز، در سكوت كامل، متن را صامت خواني كند و پاسخ 
سؤال ها را بنويسد. براي بررسی پاسخ دانش آموزان، پاسخ يك سؤال را پنج تا ده نفر از آن ها از روي 
نوشته ی خود بخوانند. به هيچ وجه اين بخش به صورت پاسخ شفاهي پذيرفته نشود؛ آن ها بايد ياد بگيرند 

چگونه پاسخ خود را به رشته ي تحرير در آورند و با دّقت پاسخ دهند.

 4ـ نگارش، اين بخش به آموزش نگارش و انشانويسي مي پردازد و به تعميق و تجربه هاي 
يادگيري در اين زمينه، اختصاص دارد. 

 تذّكر : همچنان كه در فارسي پايه ي سوم دبستان، يادآور شده ايم؛ تشديد   ) ّ  ( به عنوان يكي 
از نشانه هاي گفتاري زبان فارسي، آموزش داده مي شود؛ اّما در ارزش يابي درس امال، نمره اي به آن 

تعلّق نمي گيرد. 

   گروه زبان و ادب فارسي 

   دفتر تألیف كتاب هاي درسی ابتدایی و متوسطه نظری
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   درس اّول : آفریدگار زیبایی

  درس دوم: کوچ پرستوها
فصل اّول
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 درس اّول

      امال و واژه آموزي

1 سه جمله از متن را كه در آن ها كلمه ي »   پاييز  «  به كار رفته است، بنويسيد.

2 هشت كلمه از متن درس بنويسيد كه ارزش اماليي دارند.
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3  چيزهايي را كه در تصوير مي بينيد، با توّجه به واژه آموزي اين درس طبقه بندي كنيد و 
نمودار آن را بكشيد.
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     امال

1 كلمه هاي زير را با دّقت بخوانيد. 

وا�ني ا�ب - ار�ن ي- �ت ي�ن م� گ �آ - هلو- ر�ن هان ا�نرو�ن �ب

آن ها را در درس پيدا كنيد و از روي جمله هايي كه اين كلمه ها ، در آن به كار رفته اند، با خّط خوانا 
بنويسيد.

2 با توّجه به متن درس، با هر گروه از حروف در هم ريخته، يك كلمه بسازيد.

.  ر.  م.  او . �ب . ن . ص . ر ط . ه . �ت . ر    ع.  �ن
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ق 3

ف ذ 2

ه

ن ز 1

     هنر و سرگرمي

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

ماه  و  د  �ي ور�ش �ن داو�ند  �ن �نام  ام�ش �نرد   داد   راه�به   �كه  دل را  �به  �ن

ماه  و  د  �ي ور�ش �ن داو�ند  �ن �نام  ام�ش �نرد   داد   راه�به   �كه  دل را  �به  �ن

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

 
2 اين جمله ها را در متن درس پيدا كنيد و جا هاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

ان �با هم �گ�ن�ت و �گو ....................................... . مس�ت ي�ن و �ن � ان، �پا�ي ا�بس�ت هار، �ت ي �ب 1 رو�ن   

�نان ......................................... �ين �آ �ير�ن�ت �كه �ب د �پدن �ي ور�ش 2 �ن   

�ن ....................................... . � �نا�ن�ك �ي ا�نه را �با �ت�ش 3 سط� رود�ن   

لم �به  ....................................... . ي�ن �ت �گ� ا و دل ا�ن �ب �ي هار �ن 4 اّول، �ب  

هار  .......................................  . �يع�ت �ب �ه ی ط�ب �ن د ا�ن د�يدن م�ن �ي ور�ش 5 �ن  

ك  .......................................  . وه �تم�ش �ب �نگل را �با �بو�ته هاي ا�ن ار �ب 6  �ك�ن  

3  كلمه هاي جدول زير را در جمله هاي باال پيدا كنيد و خانه هاي جدول را پر كنيد.
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     درك متن

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

ي  �با �بر�گ ها�ي ان  �ي�ون ر�ن�تم. رد�ن�ت �ب ا�نه  �بدا�نم . ا�ن �ن دا  ي�ن را رد�باره ي �ن � وا��تم همه �پ مي �ن

ا�يي!« گل  �ب �ي �تم: »�په گل �ن گ�ن �ته د�يدم. � ك�ن � ه �ش �ير رد�ن�تي، گلي �تا�ن اده �بود�ند. �ن د، ا�يس�ت ��ن ام�تي �ب ب�ن و �ت ��

 . �نر�يدگار من ا��ت . او �آ ا�تر ا��ت �ب �ي دا ا�ن همه �ن ا هس�تم؛ اّما �ن �ب �ي : »من �ن د و �گ�ن�ت دي �ن �ن �ن ��ب

 .» ا�تر ا��ت �ب �ي �نر�يده، ا�ن همه �ن ن �كه م�ا �آ �آ

م  �تم: »�نس�ي گ�ن د. � �ي ود را �بر س� گل ها و �بر�گ ها مي �كسش �بان �ن �يد و د��ت مه� رام مي و�ن م �آ �نس�ي

�بان �تر  دا ا�ن همه مه� �با�نم؛ اّما �ن : »من مه� �ش �كرد و �گ�ن�ت وا�ن ه�ه ام را �ن !« �پ �بان ا��ت �په مه�

                                                                          .» �بان �تر ا��ت �نر�يده، ا�ن همه مه� ن �كه م�ا �آ . �آ �نر�يدگار من ا��ت . او �آ ا��ت

�بر  �باران  �تم: »ا�گر  گ�ن �  . �گر�ن�ت �باران  و  د  و��ت�ن �ي �پ هم  �به  ا�برها  د.  ا�بري �ش سمان  �آ گهان  �نا�

�پ ا�ن�ان  د�ند و ه�ي ك مي �ش �نه مي ما�ند�ند؛ رودها و رد�ياها �ن�ش ن ها �تسش ان و دا�نه ها �نمي �بار�يد، �آ رد�ن�ت

. ا�گر  دا دو��ت ا�ن�ان ها��ت : »�ن �يد و �گ�ن�ت �نده �نمي ما�ند«. رد ا�ين ه�نگام، ا�بر �نّ� وا�ني �ن و ��ي

�پ ا�بري �نمي �بار�يد«. ود، ه�ي �ب دا �ن �ط�ن �ن

و�ش  �تم:»�ن گ�ن وا�نده �بود�ند، ص��ب�ت مي �كرد�ند. � ي �كه �ن ا�ب �تم. �پدر و ماردم رد�باره ي �ك�ت ا�نه �بر�گسش  �به �ن

. او  دا��ت م، دا�نا�تر ا�ن همه �ن �يرن : »��ن �با�ني �گ�ن�ت �يد«. �پدر �با مه� ي�ن را مي دا�ن � ما �كه همه �پ �به �ال سش

د«. �ن �ته �با�ش ه�ت�ي دا�ش گي �ب �ند� ا �ن د، �ت �ن د �بدا�ن واه�ن دار �ك�ا�ني ا��ت �كه مي �ن ي�ن را مي دا�ند و دو��ت �  همه �پ

1 از كدام بند مي فهميم كه خداوند بخشنده است؟ 

2 در اين متن، چهار ويژگی براي خداوند بيان شده است؛ آن ها را نام ببريد. 

3 به نظر شما بهترين عنوان براي اين متن چيست؟ 
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      نگارش 

 با توّجه به تصوير، موضوعی را انتخاب كنيد و يك بند درباره ی آن بنويسيد.

توّجه:
 با دّقت به جزئيات تصوير )رنگ، جهت، شكل، اندازه، نور و…( نگاه كنيد.

 آنچه را ديده ايد، در نوشته ی خود بياوريد.
 نشانه های نگارشی را در نوشته ی خود به كار بگيريد.

 خوش خط و پاكيزه بنويسيد.

موضوع:
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     امال و دانش زباني

1 با توّجه به متن درس، واژه هايی را در جدول بنويسيد كه حروف زير، در آن ها باشد. 

 

حـ ح

هـ ـهـ ه

ـغـ غ

قـ ق

كلمه  حرف 

................................ ، ................................ ، ................................

................................ ، ................................ ، ................................

................................ ، ................................ ، ................................

................................ ، ................................ ، ................................

 

2 كلمه هاي زير را با حروف مناسب كامل كنيد.

 مـ ... تدلبعـ ... یلـ ... افت

 عـ ... اب فرا ...   م نـ ... ر

         

3 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 نمي رويم .....  ..... زهرا پرسيد .....  ..... چرا .....  ..... هانيه گفت .....  ..... مگر 
نمي داني ..... قرار است براي مراسم جشن والدت حضرت محّمد)ص( به سراي محلّه برويم .....
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      امال

1 كلمه ها و عبارت هاي زير را با دّقت بخوانيد.  

�يم ي�ن اه�برمي �ن� �ت�ب  مهمّيا�ش

�تي گ�ن � ار�ند �ش  راه �يا�بي مي �گدن

با خّط خوانا  رفته اند،  به كار  آن  اين كلمه ها ، در  از روي جمله هايي كه  و  پيدا كنيد  را در درس  آن ها 
بنويسيد.

  

كلمه هاي جدول را از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد. 2

                    

م

   �گ
�ب

وو
و
و
و

ر
د

�ش
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      هنر و سرگرمي

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

وان �ن�نمه �ن و    �پر��ت �يد    �آ �يان�با�ن مي  �ش ا   �آ �ب �ن د   رد  ا�ي �با�ن مي �ا�ن

وان �ن�نمه �ن و    �پر��ت �يد    �آ �يان�با�ن مي  �ش ا   �آ �ب د   رد  ا�ي�ن �با�ن مي �ا�ن

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

2 كلمه هاي زير را در جدول پيدا كنيد و رنگ بزنيد تا با حروف باقي مانده، رمز جدول را پيدا كنيد. 

سپس درباره ي كلمه ی به دست آمده، دو سطر بنويسيد.    

آ
د
ی
گ
ا

م
ر
د
ا
د

ه
س
و

ش
ب

ر
ت
س
ج
س

ب
ک
ت
ا
ل

ا
ا

ی
ع
ا

ن
ر
د
ر
م

ف
ر
ا

ب

اع - اد�ب - �الم  �ب �ب - �ش کار - دو��تي - �آ �بان - رد��ت  مه�
          

  

                               

رمز جدول: ............................................
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    درك متن 

 با توّجه به متن درس » كوچ پرستوها «، جمله ها را به ترتيب رويدادها شماره گذاري كنيد:

�ند. مو�ن ود مي �آ کار را ا�ن والد  �ين �ن و�به ها راه و رسم �ش   �ب

ار�ند. د ر�نگ مي �گدن �ي �نم س�ن �ش �ت ا �ش هار �ت   �پر��توهاي ماده، �پ

د. �ن ود را مي �يا�ب �ته �ن �ش �ت ال�نه هاي �ال �گدن �گسش ن ها �پ� ا�ن �با�ن   �آ

کار �كرده ا�ند، �پرور�ش  �ا�تي �كه �ش ن ها را �با ��ش مد�ند، �پدر و مارد، �آ �ي�ون �آ �نم �ب و�به ها ا�ن �ت     و�ت�تي �ب

د. مي ده�ن

�ند. ي� �تن ال�نه را �به عهده مي �گ� �تن و �پردا�ن ود �ا�ن ن، �ن   �پ� ا�ن �آ

� �با�ن مي �گرد�ند. وها ا�ن س�ن هار �پر��ت   اوا�يل �ب

  کتاب خواني

در كالس، داستاني بخوانيد و با همكاري گروه، رويدادهاي آن را به ترتيب بنويسيد.

ان : ....................    ام دا��ت �ن

1
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       نگارش 

توّجه:
 با دّقت به جزئيات تصوير، نگاه كنيد.

 ارتباط مياِن بندهای نوشته را حفظ كنيد.
 نشانه های نگارشی را در نوشته ی خود به كار بگيريد.

 نوشته ی خود را يك بار ديگر بخوانيد و پاک نويس كنيد.

 با دّقت به تصوير نگاه كنيد و آنچه را ديده ايد در دو بند بنويسيد و سپس برای آن عنوانی مناسب 
انتخاب كنيد.

موضوع:
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درسسوم:راِزنشانهها 

درسچهارم:ارزِشعلم 

درسپنجم:رهاییازقفس 

فصلدوم
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امالوواژهآموزي

1 كلمه هاي زير را به ترتيب حروف الفبا بنويسيد. 

�فر�ين   اّده  -  �آ ا�فه - �ج قهوه �ف ورده - � �ف فهم - دس�ق �ف هو�ش - �  

    

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

3 با توّجه به معني جمله ها، كلمه ي مناسب را انتخاب كنيد.

............. مي دهند. ) قضا - غذا ( بيرون مي آيند، پدر و مادر به آن ها  از تخم   وقتي كه جوجه ها 

 دانش آموزان در  .............. مدرسه مشغول ورزش بودند. )حياط- حيات (

 پايه و .................. همه ي گفت وگوها، توانايي علمي دانش آموزان است. ) اثاث- اساس(

 درس سوم
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امال

1 در جدول زير، كلمه هاي درس آمده است. پنج كلمه از آن ها را پيدا كنيد و با آن ها جمله بسازيد. 

نفرزنه
ررتبصد
وطماما
طسکیهج
چتمسفر
پتساوخ

2  با توّجه به متن، برای هريک از حروف داخل شکل، كلمه بنويسيد. 

    
سح
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      هنروسرگرمي

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

�فر�ين ان �آ �ج داو�فد  �ف �فام  ن�جه  �فر�ي �آ �جان  �ف رد  س�فن  م  ��ك�ي

�فر�ين ان �آ �ج داو�فد  �ف �فام  ن�جه  �فر�ي �آ �جان  �ف رد  س�فن  م  ��ك�ي

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

 

2 خانه هاي جدول را به دل خواه با كلماتي از متن درس، پر كنيد. 

رديف اّول

رديف دوم

رديف سوم

كلمه ي سوم كلمه ي دوم كلمه ي اّول

 حاال با كلمات هر رديف يک جمله بسازيد؛ به طوري كه هر سه كلمه در آن جمله به كار رفته باشد.

جمله ي سوم:

جمله ي دوم:

جمله ي اّول:
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متن هايی مانند نمونه ی )الف( را متنعلمی و متن هايی مانند نمونه ی )ب( را متنادبی می گويند. 

دركمتن

1 دو متن زير را با دّقت بخوانيد. متن كدام يک از كتاب هاي درسي شما شبيه متن )الف( است؟ 
متن كدام يک از كتاب هاي درسي شما شبيه متن )ب( است؟ 

م  �ي �ف ا�فه ها�ف �ف ا�ين  د�يوارهاي  د.  �ف اسش �ج �ف �گرم  لي  �ف�ي ا  �ق دار�فد  گي ها�يي  � و�يرش ا�جا�في  �ي �ج واحي  �ف ا�فه هاي  �ف  )  ال�ف

د �گرم  �ي ورسش ور �ف ود �جا �ف لي �ف د، �ف�ي ا�ش �ج ا�فه اي كل�ف�ق �ف ود. ا�گر د�يوار �ف �يرون وارد �ف�ش ا �گرما ا�ف �ج و�فد �ق �ا�ف�قه مي �ش

ا�فه ها هم �جاع�ش  كل �ف �ف هاي �گ�ف�جدي سش ود. س�ق ا�فه وارد مي �ش ود و �گرما ا�فد�ك ا�فد�ك �جه ردون �ف مي �ش

ود دارد،  �ف و�ج ي �كه رد س�ق �ق �جاد�گ�يرها�ي د و ا�ف طر�ي �ك�ف و�ف �ف �ق �جام ها �ف�ف د �جه �پ�ش �ي ورسش ود �كه �گرماي �ف مي �ش

ود. ا�فه وارد �ش هواي �ف�فك همراه �جا �جاد �جه ردون �ف

دا�فه  كمي  � و  كمي مي �پر�يد  � و�قر،  �ك�ج �گرم،  و هوا  �جود  ان  ا�ج��ق �ق د�فد.  �جا هم دوس�ق �ش و�قري  �ك�ج و  ك  �ش �ج �گ�ف  ) �ج

وا�فدن �جود و هر�په  وا�ف �ف ي و �آ كر �جا�ف � ك همه ا�ش �جه �ف �ش �ج �فو�قه �فما�فد. اّما �گ�ف ي �آ ان، �ج م��ق ا رد �ف مع مي �كرد �ق �ج

ان  م��ق ، �ف يرف ر�ف�ق � ان و �پا�ي ا�ج��ق . �ق �ق ا�يده اي �فداسش ، �ف ا�ف�ق هم �جا�ش م��ق كر �ف � و�قر �جه او مي لگ�ف�ق �كه �جه �ف �ك�ج

و�قر  �ك�ج سرا�ف  �جه   ، �ق �فداسش وردن  �ف �جراي  ي  يرف � �پ �كه  ك  �ش �ج �گ�ف  . �گر�ف�ق را  ا  �ج همه  �جر�ف  و  سرما  مد.  �آ

ود؟« �ج �ف و�ف�ق  م��ق �ف كر  � �ف �جود،  و�ف�ق  م��ق �يك  �ج �يك  »�ج  : لگ�ف�ق و�قر  �ك�ج  . واس�ق �ف كمك  � او  ا�ف  و   ر�ف�ق 

2 تفاوت هاي متن )الف( و )ب( را در جدول زير بنويسيد. 

متن )الف(                      متن )ب(
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نگارش

 قّصه ای را كه در اين درس خوانده يا شنيده ايد، بنويسيد.

توّجه:
  با جمله ها و عبارت های مناسب، نوشته ی خود را آغاز كنيد.

 نشانه های نگارشی را در نوشته ی خود به كار بگيريد.
 در نوشتن كلمه ها دّقت كنيد )اندازه، فاصله، اتّصال و شکل حروف(.

 نوشته ی خود را بخوانيد و پاک نويس كنيد.

موضوع:
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 درس چهارم

     امالودانشزباني

1 جدول زير را مانند نمونه، كامل كنيد.

مشغولغرقنمونه:حرکت

ح
حر
حرك
حرکت

غ
--
---

-
--
---
----
-----

2 در هر رديف با توّجه به متن درس، كلمه ي خواسته شده را پيدا كنيد.

1

2

3

4

1 كلمه ي سه حرفي كه حرف وسط آن )ص( باشد.  

2 كلمه ي چهار حرفي كه حرف اّول آن ) ح ( باشد.

3 كلمه ي پنج حرفي كه نشانه ي ) ا ( دو بار در آن به كار رفته باشد.

4 كلمه ي شش حرفي كه حرف آخر آن صداي ) ه ( باشد.
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از چه  زير،  از مطالب  براي گفتن هر يک  با دوستتان هستيد.  3 فرض كنيد، مشغول صحبت 
جمله اي استفاده می كنيد؟

  وقتي مي خواهيد روز تولّدش را بدانيد.

  وقتي مي خواهيد درباره ی زيبايي گلدان روي ميز، مطلبي بگوييد.

  وقتي مي خواهيد رنگ پيراهن خود را به او بگوييد.

  وقتي از او مي خواهيد برايتان آب بياورد.
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 امال

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

�گری  د�ي ا�ف  كي ................  ل �ي رد�يا  مو�ج هاي  د.  ................ �ش ار  �گر�ف�ق �قي  �ك�ش ي  رو�ف      

م�يان  ا�ف  را  �قي  �ك�ش وا�ف��ق  �ق �ف �كرد،  هر�په  دا  ا�ف �ف د�فد.  �ي مي �كو�ج �قي  �ك�ش �جه  را  ود  �ف و  د�فد  مي رس�ي راه  ا�ف 

ا�ف  م  ��ك�ي د�فد.  �ش ار  �گر�ف�ق اموا�ج  م�يان  رد   ................... و  دهد  �جا�ق  �ف  .................

اده د�يد. ود را رد ................. دور ا�ف�ق م �جا�ف �كرد، �ف ................ ر�ف�ق و و�ق�قي �پ�ش

2 با حروف درهم ريخته ي زير، به تعدادي كه مي توانيد، كلمه ي معني دار بسازيد.
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هنروسرگرمي

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

�جود   ا  دا�ف �كه  هر  �جود  ا  وا�ف �جود�ق ا  �جر�ف ير  � �پ دل  دا�ف�ش  �ف 

�جود   ا  دا�ف �كه  هر  �جود  ا  وا�ف �جود�ق ا  �جر�ف ير  � �پ دل  دا�ف�ش  �ف 

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

2 براي كلمه هاي داخل جدول، سؤال هاي مناسب بنويسيد.

و
ره
شنا
نافو

ت
ش
د
ت
ب

5
4
3
2
نابدا1

  

1

2

3

4

5
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دركمتن

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

اد�فد.  ي ا�ف�ق �ق ل �گودال عم�ي ن ها �جه دا�ف ا ا�ف �آ گهان دو �ق ور مي �كرد�فد �كه �فا� �فگلي ع�ج ور�جا�فه ا�ف �ج د �ق �ف      �پ

ن دو  ، �جه �آ �ق اس�ق لي عم�ي د�فد و ه�فگامي �كه د�يد�فد �گودال �ف�ي مع �ش ار �گودال �ج ور�جا�فه ها �ك�ف �يه ي �ق �ج�ق

ده  �ف�ي ور�جا�فه ا�ين حر�ف ها را �ف�ش د مرد. دو �ق واه�ي ودي �ف ما �جه �ف ، �ش اره اي �ف�ي��ق �گر �پ د �كه د�ي �ف �ق گ�ف ل

ن ها  �گر، مدام �جه �آ ور�جا�فه هاي د�ي �فد؛ اّما �ق �پر �يرون �ج د�فد �كه ا�ف �گودال �ج �ي ان �كوسش وا�ف�ش د و �جا �قمام �ق �ف �گر�ف�ق

د مرد. واه�ف ودی �ف و�فد و �جه �ف ار�ج �ش د ا�ف �گودال �ف �ف وا�ف ون �فمي �ق ال�ش �جردار�فد؛ �پ د �كه دس�ق ا�ف �ق �ف �ق گ�ف  مي ل

 . �ق ال�ش �جرداسش د و دس�ق ا�ف �ق ور�جا�فه ها �ش �گر �ق �قه هاي د�ي گ�ف م ل ور�جا�فه،�ق���ي كي ا�ف دو �ق ل ام �ي �ج سرا�ف

د. او �جه �قه �گودال �پر�ق �ش

�يه ي  ال�ش مي �كرد. هر �په �ج�ق مدن ا�ف �گودال �ق �يرون �آ وان �جراي �ج �گر �جا �قمام �ق ور�جا�فه  ي د�ي        اّما �ق

�كه عا�ق�ج�ق ا�ف  �ف ا ا�ي د، �ق ا�يده اي �فدارد، اومصمّم �قر مي �ش �قر �ف �ي�ش ال�ش �ج د�فد �كه �ق ور�جا�فه ها �فر�ياد مي �ف �ق

�ف�يدي؟ رد  و حر�ف هاي ما را �فمي �ش د�فد: م�گر �ق ور�جا�فه ها ا�ف او �پرس�ي �يه ي �ق مد. �ج�ق �يرون �آ �گودال �ج

�گران او  كر مي �كرد �كه د�ي � . او رد �قمام مّد�ق �ف �فواس�ق اسش ور�جا�فه وا�قعًا �ف د �كه �ق ن ه�فگام معلوم �ش �آ

د! �ف �ق مي �ك�ف و�ي را �ق�ش

1 چرا قورباغه اي كه ناشنوا بود موّفق 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؟
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نگارش

 شعر »  روباه و زاغ« را به صورت يک قّصه بنويسيد.

توّجه:
 با جمله ها و عبارت های مناسب، نوشته ی خود را آغاز كنيد.

 ترتيب رويدادهای قّصه را رعايت كنيد.
 نشانه های نگارشی را به كار بگيريد.

 يک بار ديگر نوشته ی خود را بخوانيد و آن را پاک نويس كنيد.

موضوع:
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 درس پنجم

امالوواژهآموزي

1 بيت هايي را كه كلمه هاي زير در آن ها به كار رفته است، از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

طّه ان، �ف ادكام، ارمعف طوط�يان، �ش
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خ
خ
خ
خ
خ
خ

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

3 با كلمه هاي داده شده، متن را كامل كنيد. توّجه كنيد كه هر كلمه دو بار به كار مي رود.

امه �ف ا�ج امه، �ك�ق و��ف �قه �فامه، �ق امه، ه�ف �ا��ف

ا�ق  اور.« و�ق�قي �جه ا�ق �ي ن را �جرا�يم �ج ، �آ دف اس�ق : »د�ف�قرم، الي .............  �يك كاعف       �پدرم لگ�ف�ق

وا�فدن مطا��ج  وان را د�يدم. �ف و�ج يرف كار�ش ................. �كود�ك و �ف كار �پدرم ر�ف�قم، روي م�

ن  �آ مي حفر�يد.  �جراي من  را  ن  �آ ه  هم�ي�ش �پدرم  �جود.  ا��ج  �ج ار  �ج��ي �جرا�يم   .................. ا�ين 

روع �كردم �جه مرور  ّ�ه، سش حفر م�ج دم و رس�يدم �جه �آ �ا�ق�ش را ور�ق �ف �قم و �جا سرع�ق ص�ف را �جرداسش

�جه  �پدرم  �جا صداي  گهان  �فا� �جود.  مده  �آ  ..................... رد  ن ها  �آ فهرس�ق  � �كه  ي  ا�ج ها�ي �ك�ق

 ................. ا�ف الي  را  دف  كاعف �جودم.  مده  �آ دف  كاعف �يك  �جال  د�ف اد  ا�ف�ق �يادم  ه  ا�ف �ق و  مدم  �آ ودم  �ف

دف را �جه �پدرم دادم و ا�ف او  د. كاعف دف كلمه ي ........................ د�يده مي �ش �قم. �جاالي كاعف �جرداسش

ل  �فر�ين د�ف�قرم، م�ش : »�آ د و لگ�ف�ق دي �ف �ف �ف ي؟«  �پدرم ��ج ال �كردم: »..................... �يع�في حپ �وؤ

م  �ق�ي و�ش ا�فه �ف �قه اي اس�ق �كه ه�فگام حفر�يد �ف وسش دف �ف ي را �كه �فمي دا�في، مي �پرسي. ا�ين كاعف يرف � ه �پ هم�ي�ش

    ». ده و حفر�يدار اس�ق �ف �ين �فروسش ول و �قرار �ج و �يك �فوع �ق
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امال

1 با كنار هم گذاشتن كلمه هاي داخل كادر، مانند نمونه، كلمه ی جديد بسازيد.

نمونه: گران+ بها = گران بها

 

2 كلمه های زير را در جدول پيدا كنيد و با مداد رنگي دور آن ها خط بکشيد.

ثبکيطوطب

راناغمرا

وغيحلتظز

تشزباعژر

مرهسمجنگ

نوگزابچا

دعپخنصضن

روع ، �جا�ف �گو ، سش يرف ، �جا�ف � ّ�ج ،  �ك�ف ان ، ��ج� ، �قع�ج د ، طوطي ، ارمعف رگان ، �شرو�قم�ف      �جا�ف
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هنروسرگرمي

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

ورد    و�ي�ش �ف جردهر �كه �فان ا�ف عمل �ف �ف� ي  طا�ي �ا�قم  م�فّ�ق 

ورد    و�ي�ش �ف جردهر �كه �فان ا�ف عمل �ف �ف� ي  طا�ي �ا�قم  م�فّ�ق 

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

2 درباره ي َمَثلي كه در متن داستان »قدم يازدهم« بود، نّقاشي بکشيد يا بخشي از آن داستان را كه 
مربوط به اين َمَثل بود، نّقاشی كنيد.
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دركمتن

 با توّجه به متن درس »رهايي از قفس« ترتيب رويدادهاي زير را شماره گذاري كنيد.

. �ق �گ�ش و�ي�ش �جا�ف ا�فه ي �ف رگان �جه �ف  �جا�ف

را را �جرا�ي�ش �قعر�ي�ف �كرد. گي ماحج د� رم�ف رگان �جا سش  �جا�ف

. ا�فه �جه �جا�ف ا�فدا�ف�ق ره ي �ف �ج �ف رگان، طوطي را ا�ف �پ  �جا�ف

د. رگان �پرس�ي ا�قي ا�ش ا�ف �جا�ف  طوطي رد�جاره ي �وعف

ان داد. دوس�ق ام طوطي ا�ش را �جه طوط�يان ه�ف �ي رگان، �پ  �جا�ف

اد. �يدن �كرد و رد �ق�ف� ا�ف�ق روع �جه �ر�ف ل همان طوطي سش  طوطي ا�ش ردس�ق م�ش

. ��ق ا�فه ی رد�ف�ق �ف�ش ده �جود، �پروا�ف �كرد و روي �ش اد �ش �ف د �آ �ف  طوطي �كه ا�ف �ج

اد. �يد و ا�ف �جاالي رد�ف�ق ا�ف�ق ود �ر�ف كي ا�ف طوط�يان �جر �ف ل رگان، �ي �ف�يدن حر�ف هاي �جا�ف   �جا �ش

کتابخواني

يک كتاب داستان دركالس بخوانيد و رويدادهای آن را به ترتيب بنويسيد.

    



ان : ........................  ام داس�ق      �ف
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نگارش

   تصاوير زير را با يکديگر مقايسه كنيد و پس از بيان شباهت ها و تفاوت ها، نتيجه را در يک بند 
بنويسيد.

توّجه:
 با دّقت به جزئيات تصويرها نگاه كنيد.

 شباهت ها و تفاوت ها را دسته بندی كنيد.
 پس از مقايسه ی شباهت ها و تفاوت های تصويرها، نوشته را جمع بندی كنيد.

 خوش خط و پاكيزه، بنويسيد.

شباهتها:

تفاوتها:

جمعبندی:
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  درس ششم: آرش کمان گیر  

 درس هفتم: مهماِن شهر ما  

فصل سوم



38

     امال و دانش زبانی

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

ح
ح

ح
ح

ح

2 مانند نمونه كامل كنيد.

نقص: ...............................ماهر: ...............................

محكم: ...............................تحقير: ...............................

منتظر: انتظار

 درس ششم
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3 جمله هاي متن زير را جدا كنيد و بنويسيد هر جمله چه پيامي دارد. مانند نمونه، عمل كنيد.

. من رد  وده اس�ت ي �گ�د�زم ا�ز�ز ا�ي �ب �ي �يدي �ب� �ز . طو�ت �بار�يك س�ز ب�ز �بّ�ا�ت اس�ت    ر�زگ َس�م، س�

ي �با  ا�گ� ماه�ي هس�تم. �با�ز �ز گي مي �ك�زم. سش �زد� ا�زه ها و رد�يا�چه ها �ز ار رود�ز �زارهاي �ك�ز ي�زارها و عل�ز �ز�

ا�بي هس�تم. ا�ز�تي؟ من م�عز �ز �ب را دوس�ت دارم. �اال م�ا سش اموا�ب �آ

پيام جمله

سبز بودن رنگ سر

جمله

رنگ َسرم، سبز بّراق است.
 

 

 

 



40

    امال

1 جمله هايي را كه واژه هاي زير در آن ها به كار رفته است از متن درس پيدا كنيد و در جدول 
بنويسيد.

ایرانیان ایران

2 كلمه هاي داخل شكل را به طور مناسب، كنار هم قرار دهيد و تركيب هاي جديد بسازيد.  

 

 

انداز نيمسربالنيرو

تيزتير اندوه
مند

زمين

گين

روز



41

       هنر و سرگرمي

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

م �به مه� �باددس�ت رد دس�ت هم ده�ي �آ م  �ي �ك�ز را  و�ي�ش  �ز هن  م�ي

م �به مه� �باددس�ت رد دس�ت هم ده�ي �آ م  �ي �ك�ز را  و�ي�ش  �ز هن  م�ي

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

2 جدول را كامل كنيد. برخي از خانه هاي جدول، حرف رمز دارند. حروف رمز را به ترتيب شماره هاي 
آن در خانه هاي زير قرار دهيد تا كلمه ي مورد نظر به دست آيد. 

6 صبح زود 5 كسالت آور 4 شكيبايي 3 مانند گل 2 مخالف قهر  1 سختي 

10 موّفقيت 9 تنومند و قوي  8 غمگين و ناراحت  7 از جنس فوالد 

1

3
4

5

2

6

7
8

9

10

کلمه ی رمز:

8 2

4

5

9 7

6

10

1

12345678910

3
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      درك متن

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

مه �ك�د. م�ز ود �ز داي �ز �ت و �با �ز ا دس�ت �به دعا �ب�داسش �ب �ز   رد �آ

واهم �ك�د. دا �ز دي ا�ي�ان �ز ل�ز �ب �ت و �ب�اي س� اسش واهم �گدز ي� �ز ود را رد �ت� ان �ز   من �ب

د.  �ي كمان را �كسش ورد و �با همه ي �توان، � �بان �آ دا را �ب� �ز ر�ش �زام �ز     �آ

در مثال هاي باال » و « جمله ها را به هم پيوند داده است. مثاًل در شماره ي يك، دو جمله ي زير با حرف 
»   و  « به هم وصل شده اند. به اين ترتيب معني دو جمله به هم ارتباط پيدا مي كند. به اين حرف، نشانه ي 

ربط يا پيوند مي گويند. 

 . �ت ا دس�ت �به دعا �ب�داسش �ب �ز   رد �آ

مه �ك�د.  م�ز ود �ز داي �ز   �با �ز

 ب( از ده سطر اّول متن درس » ارزِش علم« جمله هايي را كه با نشانه ي ربط » و « به هم 
وصل شده اند، پيدا كنيد و بنويسيد.
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       نگارش

     تصوير صفحه ی 59 كتاب فارسی خوانداری )تصويرخوانی و صندلی صميميت( را خوب نگاه 
كنيد، سپس موضوعی را برای نوشتن انتخاب كنيد و در دو بند بنويسيد.

موضوع:

توّجه:
 سعی كنيد، آنچه را ديده ايد، در نوشته ی خود بياوريد.

  به درست نويسی شكل كلمات و امال، توّجه داشته باشيد.
 نشانه های نگارشی را رعايت كنيد.
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     امال و واژه آموزي

بنويسيد.          درس  متن  به  مراجعه  با  را،  افتاده  جا  حروف  ابتدا  شده،  داده  كلمه هاي  به  توّجه  با   1
سپس آن ها را به ترتيب حروف الفبا مرتّب كنيد. 

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

نشا...    خوشـ ...ال    انتـ ... ار   غو ... ا     چـ ... ره    پاكيـ ... ه     همـ  ... ـمه

2 جدول زير را با توّجه به متن درس، كامل كنيد.

 

ط
صـ ص

ظ

کلمه  حرف

3 يك متن بنويسيد و سه تا از كلمه هاي زير را در آن به كار ببريد.

خودآموز، 
خودبين، 

خودجوش، 
خودپسند، 

خودكار

  درس هفتم
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        امال

1 كلمه ی موردنظر در هر بخش را پيدا كنيد و بنويسيد.  

الف( 

ب(

حياط  
مضرب
خروش
نگار  

 حرف اّول
 حرف دوم

 حرف چهارم
 حرف سوم

هم  كنار  ترتيب  به  را  حروف 
بچينيد و كلمه ي جديد بسازيد.

   

جمالت
امواج
ميعاد

تعليم  

 حرف اّول
 حرف دوم

 حرف چهارم
 حرف پنجم

هم  حرف سوم كنار  ترتيب  به  را  حروف 
بچينيد و كلمه ي جديد بسازيد.

      صداقت 

2 جمله هاي زير را با كلمه ي مناسب، تكميل كنيد.

�بال �ت وم، مس�ئوالن، اس�ت ا�زه، ه�ب ا�ت �ت مسش

كي مي رسد؟!  ماري مي �ك�د�يم �كه رو�ز ........................... � ه �ش �يك ا�ز ما، ل��ز   ه�

ك� مي �ك�دم. � ا�زه ي م�دم �ز �ت ّ�ت و .......................... عاسش مع�ي وه �ب �ب ط �به ا�ز    �ز�ت

معي ................................ �گو�ش مي داد�زد. د و �ب ، مي �گ��يس�ت�ز و�ت ي ا�ز �ش    �ب��ز
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2 درجدول زير هر كلمه با نشانه ی آخر كلمه ی قبل شروع می شود. با كمك كلمه های درس اين 
كار را ادامه بده و جدول را كامل كن.

3

2

4

6
7

8
5

1
س

ی

ل ا ب ه ل ا

     هنر و سرگرمي

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

�ب و هوا  م�ين و �آ �باس�ت�كودكان، ا�ين �ز �ي ان �كه �چ�گل و �ز ا�ين رد�ز�ت

�ب و هوا  م�ين و �آ �باس�ت�كودكان، ا�ين �ز �ي ان �كه �چ�گل و �ز ا�ين رد�ز�ت

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

�ت همه  ان و �كوه و دسش ا�زه ي ماس�ت�با�ز و �بس�ت �ي سش ا�زه ي ما و �آ �ز

�ت همه  ان و �كوه و دسش ا�زه ي ماس�ت�با�ز و �بس�ت �ي سش ا�زه ي ما و �آ �ز

......................................................................................................................................................
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     درك متن

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

كل �بود. ار مسش �زان �بس�ي ي �ب� �آ ي�و�ز � �يان �چا�يداري مي �ك�د�زد؛ اّما �چ ورا�ز �يان رد �ب�ا�ب� �ت   ا�ي�ا�ز

ود،  كمان رها �ش ي� ا�ز � ون �ت� و�ب مي دا�زم �چ ؛ اّما �ز ي �ز�يس�ت ص و ع�ي�ب �چ �ز�ت     رد �بدن من ه�ي

. واهد ر�ز�ت �ي�ون �ز همه ي �ز�ي�وي من ا�ز �تن �ب

ك�د�زد. � دا �ز �ي د؛ و�ي او را �چ �ت�ز و�و �گسش ي� �كو�چ � �بال سش ه� را د�ز اي �ش ن ها همه �ب   �آ

 در مثال هاي باال كلماتي مانند » اّما « و » ولي« جمله ها را به هم وصل مي كنند. مثاًل در جمله ی 
شماره ي سه، دو جمله ي زير با » ولي« به هم وصل شده اند. دّقت كنيد كه مفهوم دو جمله در مقابل 

هم است.

د. �ت�ز و�و �گسش ي� �كو�چ � �بال سش ه� را د�ز اي �ش ن ها همه �ب   �آ

ك�د�زد. � دا �ز �ي   او را �چ

 کتاب خواني

يك كتاب داستان دركالس بخوانيد و جمالتي كه در آن با » اّما « و » ولي« به هم وصل شده اند، 
پيدا كنيد و در كادر زير بنويسيد.

ان: ........................     ام داس�ت �ز
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      نگارش

 شعر » باز باران« را به صورت يك داستان، بنويسيد.

توّجه:
 سعی كنيد خودتان را به جای آن كودک ده ساله، قرار دهيد.
  در بياِن توصيف، از احساس و عاطفه ی خود استفاده كنيد.

 انتخاب كلمه های مناسب، نوشته ی شما را دلنشين تر می كند.
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   درس هشتم: درس آزاد 

  درس نهم: درس آزاد

فصل چهارم



50

  درس هشتم

       امال



51

     هنر و سرگرمی 



52

    درک متن

   



53

  نگارش
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      امال

  درس نهم
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      هنر و سرگرمی



56

       درک متن



57

      نگارش



58

 كتاب خواني
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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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توّجه:
 نوشته ی خود را با كلمه ها و جمله های مناسب به پايان ببريد.

 مکان، زمان و جزئيات رويدادها )خاطرات( را بنويسيد.
 طوری بنويسيد كه خواننده بتواند نوشته ی شما را به خوبی احساس و درک كند.

      نگارش

 نوشته ی زير را در دو بند ادامه دهيد.

» يادم می آيد، وقتی كه كالس اّول بودم...
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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 

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

وصف ناپذير

تسخيرناپذير

خستگي ناپذير
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       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 شکل هاي مختلف صداي » ز « دسته بندي كنيد.

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

ی ص خ ر م د
ن ف ص و س ت
ا ط گ چ ر ج

ب ش ا ج م ع
ذ ل ی ذ ق م
ی ح ت ف ا ل
ر غ ص و ب ی

ک ی ر ژ ل ا
پ ث ف ع ه ت
ض م و ل ظ م
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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
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      درک متن

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

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

د �ي ورسش مال و �ف ّصه ي �باد �ش �ت
�ت ............  و داسش لي �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 لي �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 د رو �به �باد �كرد و �گ�ف�ت �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

 پس از درک ارتباِط تصويرها، داستانی برای آن بنويسيد.   

توّجه:
 نوشته، شروع مناسبی داشته باشد.

 ترتيب رويدادها، رعايت شود.
 پاكيزه و خوش خط بنويسيد.

 نشانه های نگارشی را در جاهای مناسب، به كار بگيريد.

موضوع:
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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.
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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  مع�ّم مهر

د.      �ي م دا�فا ا�فد�يسش ��ك�ي

�يد. 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.
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      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 �بوعلي س�ي مه �فرف ير �فوح ساما�في سراس�ي المان ام� كي ا�ف عف ل �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.« �بوعلي �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 �فدل و �ف : »�ت ير رو �به �بوعلي �كرد و �گ�ف�ت  �يك رو�ف ام�

واهم  مي �ف ما  �ش ا�ف  ط  �ف�ت �فدارم  عال�ته اي  �شرو�ت  و  مال  �به  : »من  �گ�ف�ت �بوعلي  �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!« �بوعلي �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

 به تصوير صفحه ی ٦٩ فارسی خوانداری، با دّقت نگاه كنيد ، از زبان جوجه های النه ی پرنده، 
متنی در سه بند بنويسيد.

توّجه:
 به جزئيات تصوير )رنگ، نور، جهت، حركت، سايه و…( خوب نگاه كنيد.

 با انتخاب كلمات مناسب، احساس و عاطفه ی خود را آشکار كنيد.
 نشانه های نگارشی را به كار بگيريد.

 پاكيزه و خوش خط بنويسيد.
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   درس سیزدهم: لطِف حق

  درس چهاردهم: ادب از که آموختی؟

  درس پانزدهم: شیر و موش

فصل ششم
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     امال و واژه آموزی

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

منزل

توفان

نمونه:
آ ر ز ومـ  ا  د  ر

ـ ر ـ گ ـ ن ـ    لس ـ  ی ـ  ل ج

2 كلمه هایي را كه یكي از نشانه هاي » ه « و » ح « دارند، از متن درس پيدا كرده و بنویسيد.

3 هر یك از كلمه هاي زیر را در جاي خالي مناسب بنویسيد.

ال�ب �گردا�گرد  -  دمادم  -  سراسر  -  ل�ب

     هنگام ورود امام، خيابان هاي مسير استقبال ..................... از جمعيت مشتاق بود. مردم از اینكه پس 
..................... شور و شادي بودند. باالخره  ببينند،  امام را در جمع خود  پانزده سال دوري، مي توانستند  از 
هواپيماي امام بر دل هاي عاشق فرود آمد. وقتي امام آمدند، مردم ......................... او حلقه زدند. صداي تكبير 

...................... از هر سو شنيده مي شد.

  درس سیزدهم
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      امال

1 متن زیر را با استفاده از كلمه هاي داده شده، كامل كنيد.

�ق  -  ا�ندوه  -  عدل  ل�يل  -  ع�ش �يان  -  �باطل  -  ر�بّ �ب   ط�ن

�با  و  ا�ندا�ن�ق  �يل  �ن رود  �به  را  وي   ................... �نرمان  �به  موسي،  ر�ق  ح�ن   مارد 

ما  وه ي  �ي �ش  ! �با�ش �ن �گران  »�ن مد:  �آ وحي  ه�نگام  ا�ين  رد  �كرد.  گاه  �ن �ند�ش  �نر�ن �به  �گرا�ني  �ن و   ...................

�ند�ق را �به  واهد �كرد. �نر�ن �ن . رود �بدون �نرمان ما ................... �ن ده �پروري ا��ق �ن ................... و �ب

ار«. ما �بس�پ

2 كلمه هاي جدول را از متن درس پيدا كنيد و بنویسيد.

م
م
س
ب

ف

ا
ب
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      هنر و سرگرمي

1 از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسيد.

�ك�يس�ق  ا�ن  �ن�ق�ش ها  ن  ا�ي  ، �با�ن �گو�ش  �به  �قم  گ�ن ي ا�ش عالي ا��ق � اسش ، �ن�قّ اد ا��ق �يدا��ق ا��ق �پ

ن �ن�ق�ش ها ا�ن �ك�يس�ق  ، ا�ي �قم �به �گو�ش �با�ن گ�ن ي ا�ش عالي ا��ق � اسش اد ا��ق ،�ن�قّ �يدا��ق ا��ق �پ

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

2 حروف این كلمات را در جدول رنگ بزنيد، سپس با حروف باقي مانده یك كلمه ي معنادار بنویسيد 
كه در درس آمده باشد.

کلمه : ............................................

ا
خ

ک

ب
د

گ

پ

ط
ل

ت
ر

م
ع
ن

ج

غ
و

چ
س
ف
ه

ح
ش
ق
ی

كم - �بس�پرد - �په - �� �ق - عدل - مو�ب �قه  - ر�ب - �نرد - ع�ش گ�ن �
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      درك متن

 الف( جمله هاي زیر را بخوانيد و به كلماتي كه مشّخص شده است توّجه كنيد.

   ابتدا در شهر مرند اقامت گزیدم و در مدرسه هاي این شهر، به معلّمي پرداختم. سپس به 
تبریز رفتم.

  براي مادِر شير كوچولو آب و غذا مي گذاشت. بعد هم در قفس را مي بست و مي رفت.
  نرگس آب پاش پالستيكي قرمز را برداشته و پر از آب مي كند. بعد به طرف من مي آید.

   نخستين كار این مسافراِن از راه رسيده، این است كه النه هاي سال گذشته ي خود را بيابند. 
سپس اگر آسيب دیده باشند، آن ها را مرّمت كنند و اگر خراب شده باشند، از نو بسازند.

     در مثال هاي باال كلمه هاي» سپس « و » بعد« مفهوم جمله ها را به هم پيوند داده است. این كلمه ها 
ترتيب زماني را نشان مي دهند. مثاًل در جمله ي شماره ي یك، نویسنده اّول در شهر » مرند « بوده است 

و بعد به » تبریز « رفته است. 

 ب( از متن » قدم یازدهم « و » انتظار« جمله هایي را كه مفهوم آن ها با كلمه هاي» سپس « و 
»   بعد« به هم وصل شده  است، پيدا كنيد و بنویسيد.
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       نگارش

    داستان شعر »لطف حق« یا شعر » اميد« )بخوان و حفظ كن( را بنویسيد.

توّجه:
 داستان شروع مناسبی داشته باشد.

 پيام یا محتوای شعر، حفظ شود.
  نشانه های نگارشی در جای مناسب، استفاده شود.

 داستان با جمع بندی مناسبی، پایان یابد.
 نوشته ی خود را پاک نویس كنيد.
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  درس چهاردهم

   
      امال و دانش زبانی

1 از روي بخش اّول درس با خّط خوانا و زيبا بنويسيد.

2 كلمه هایي را كه در یك گروه قرار دارند، دسته بندي كنيد.

  نمونه: ادب، آداب، مؤّدب 

3 نمودار جمله هاي زیر را رسم كنيد.

     

 

منظور
 

عطّار
 

معطّر   

 

علم   
 

معلوم
 

ناظر  عطرنظر

عالم

   

وا�ند.    ان را حن  مر�يم دا��ق

. �ن�ق ا را �پ دن  ماردم عن

د.   �ي د گل را �پ  س��ي
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       امال

1 با توّجه به متن درس، كلمه هاي گروه » الف « را با كلمه هاي گروه » ب « تركيب كنيد و كلمه ي 
جدید را در قسمت مياني بنویسيد.

تهیبلند

نمایميان

آوازهنر

  الف ب

2 حرف اّول هر گروه از كلمه هاي زیر را به ترتيب كنار هم قرار دهيد؛ یك كلمه از متن درس 
به دست مي آید، آن را بنویسيد.

لحظه - قافله- منتظر- افروز- نشاط

غمگين - اتّفاقًا- زندگاني- یيالق

سعدي - عمل - یكدیگر

كلمه های جدید
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     هنر و سرگرمي

1 از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسيد.

و    �ق داي  �ن ا�نم  �كه �ب �يرن  عرن اي �قواي مارد  �با�ني و �ط�ن و ص�ن  �قر�بان مهر

و    �ق داي  �ن ا�نم  �كه �ب �يرن  عرن اي �قواي مارد  �با�ني و �ط�ن و ص�ن �قر�بان مهر

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

ان  ّ�ق �ياران و دو��ق د م��ب وهر�گرن �ن�ش اي �ق ّ�ق و مهر و و�ن ا�يه ي م��ب هم�پ

ان  ّ�ق �ياران و دو��ق د م��ب وهر�گرن �ن�ش اي �ق ّ�ق و مهر و و�ن ا�يه ي م��ب هم�پ

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

2  در جدول زیر، یك كلمه با سایر كلمه ها فرق دارد. آیا مي توانيد آن را پيدا كنيد؟

طلب - مطلوب - عالم - طالب

باادب - باهوش- بامزه- بی عمل

زنبور- شير- زرافه - فيل

اندوخت - بی عسل- آموخت- گفت

سعدی- لقمان- مانَد- جامی
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      درك متن

 الف( جمله هاي زیر را بخوانيد و به كلمه هایی كه مشّخص شده است، توّجه كنيد.

  اّول، بهار زیبا و دل انگيز قلم به دست گرفت. 
  دومين نّقاش، تابستان گرم، دست به كار شد.

  نّقاش سوم، پایيز، براي كار خود، رنگ هاي آتشين انتخاب كرد.

 جمله هاي باال از متن درس » آفریدگار زیبایي« انتخاب شده است. كلمه هاي »  اّول«، »  دومين« 
را نشان  زماني  ترتيب  این كلمه ها  پيدا كند.  ارتباط  به هم  باعث مي شود مطالب كّل متن  و»   سوم « 

مي دهند. كلمه هایي مانند »  نخست «، »  ابتدا « و  » آخر « هم از این قبيل هستند.

 ب( یكي از متن هاي كتاب علوم یا مطالعات اجتماعي، كه در آن  كلمه هایي مانند » اّول«، »  دومين«، 
»  سوم« ، »  نخست«، » ابتدا « و  » آخر« به كار رفته است را بخوانيد و جمله هایی را كه این كلمه ها در 

آن است، پيدا كنيد و در زیر بنویسيد.
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     نگارش

 یكی از حكایت های درس چهاردهم فارسی )ادب از كه آموختی( را انتخاب كنيد و آن را به زبان 

ساده بنویسيد.

توّجه:
)صبح، ظهر، عصر، شب،  كنيد  انتخاب  داستان  فضای  برای  را  معّينی  زمان    

دیروز و…(
  مكان مشّخصی به فضای داستان بدهيد.

  برخی از جزئيات )شكل، رنگ، اندازه، حالت و…( ذكر شود.
  نظم و ترتيب رویدادها، رعایت شود.
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 درس پانزدهم

      امال و واژه آموزي

1 هر گروه از كلمه هاي زیر را به طور مناسب به هم وصل كنيد و در جدول قرار دهيد.

 موش، بازیگوش
پنجه، صّياد
كله، موش

شاه، وحوش
بيشه،خفته
 روز، دگر

اتصال با » ِی«اتصال با » ِ- «

2 مانند نمونه كلمه هایي را از متن پيدا كنيد كه آهنگ آن ها مانند واژه ي نوشته شده باشد.

شير

باز  گاز 

غازي

گوش

3 متني بنویسيد كه حّداقل چهار كلمه از كلمه هاي زیر در آن به كار رود.

ار  ار  -  گل �ن ه �ن برن ار  -  �� دم �ن ار  -  لگ�ن ار  -  �ني �ن ار  -  �نمك �ن من �ن �پ
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      امال

1 با توّجه به راهنمایي هاي كنار هر ردیف، كلمه هاي مناسب را از متن درس پيدا كنيد و بنویسيد.

رند
« دا

 ر 
ه »

ی ک
های

مه 
کل

رند
« دا

ص
صـ 

 « 
که

یی 
ه ها

کلم

رند
« دا

 غ 
ـغـ

غـ 
 « 

که
یی 

ه ها
کلم

رند
« دا

س 
سـ 

 « 
که

یی 
ه ها

کلم

رند
« دا

 ف
 فـ

ه »
ی ک

های
مه 

کل

رند
« دا

 ح
حـ

 « 
که

یی 
ه ها

کلم

 

2 در هر ردیف یك كلمه با بقيه فرق دارد؛ آن را بنویسيد. 

 صيد، صّياد، خالص

متغّير، مغفرت، تغيير

حاصل، حول، محصول
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      هنر و سرگرمي 

1 از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسيد.

�با�ش وي  �ق و  ا وم  م�ق و  وه  ا�و�ند�نس�ق �كوه  اي  �ن �ب و  حپ كم  مح�

�با�ش وي  �ق و  اوم  م�ق و  وه  ا�و�ند�نس�ق �كوه  اي  �ن �ب و  حپ كم  مح�

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

و �به دا�ن�ش ا��ق و �نره�نگ در �ق د�ق ه�نرم�ن هر  س�قه   �ن�ش صدر  رد 

و �به دا�ن�ش ا��ق و �نره�نگ در �ق د�ق ه�نرم�ن هر  س�قه   �ن�ش صدر  رد 

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

2 درباره ي َمَثلي كه در شعر » شير و موش« بود،  نّقاشي بكشيد. 
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      درك متن

     متن زیر را بخوانيد و جاهاي خالي را با یكي از كلمه های داده شده، ُپر كنيد. توّجه داشته 
باشيد كه برخي از این كلمه ها، معني یكساني دارند و تكراري هستند.

�نر، اّول، دوم  ، �آ �نس�ق دا، �بعد، س�پ�، �ن �ق ا�ب  

پوره ي سیب زمیني در کالس

مواّد الزم براي چهار نفر:  

1- سيب زميني             4 عدد  

2- شير                     1 ليوان  

3- نمك                    به ميزان الزم  

..................... سيب زميني ها را می شویيد و در یك ظرف آب مي ریزید و روي حرارت مستقيم 
مي گذارید تا پخته شود. در مرحله ي ....................... سيب زميني هاي پخته شده را پوست مي كنيد 
....................... آن ها را كاماًل مي كوبيد تا به شكل خمير در آید. در ...................  نمك و شير را به 
سيب زميني اضافه مي كنيد و آن ها را مخلوط مي كنيد. حاال پوره ي سيب زميني خوش مزه و مقّوي 

آماده است. 

اكنون كه طرز تهيه ی پوره ی سيب زميني را یاد گرفتيد، یادتان نرود همراه دوستانتان آن را 
در كالس خود آماده كنيد و نوش جان نمایيد.
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      نگارش

     نوشته ی زیر را ادامه دهيد و در دو یا سه بند كامل كنيد:

ارسي  ا�ب �ن ی �با دو��قم �گ�ن�ق و�گو مي �كردم، رد م�يان �ر�ن ها، او �به �نام ا�ين �نصل لك�ق »رو�ن
گي �كردن  �ندل ه�قر �ن �ب ي �برای  اره �كرد و ا�ن من �پر��يد: »را��قي �په راه ها�ي گي«، اسش �ندل »راِه �ن

م؟« لك�ن�ي ي �با�يد �ب ه�قر، �په کارها�ي ده ی �ب �ن �ي اسي؟« و �يا »�برای �آ �ن مي �ش

�قم:………   گ�ن �يدم و � سي �كسش كر �كردم و �ن�ن � ودم �ن كمي �با حن من �

توّجه:
 سعی كنيد ارتباط بندهای نوشته با بخش آغاز آن، حفظ شود.

 نشانه های نگارشی را، به جا و مناسب، به كار بگيرید.
 با جمله ها و عبارت های مناسب، نوشته را به پایان برسانيد.
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  درس شانزدهم: پُرسشگری

 درس هفدهم: مدرسه ی هوشمند

فصل هفتم
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      امال و دانش زباني

1 ده كلمه كه به نظر شما مهم هستند، از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

2 زير شكل صحيح كلمه هاي داخل كمانك، خط بكشيد.

د. دار دا�ن�ش هس�ت�ن حل( و دوس�ت هل ــ �ج من سرس�ن�ت )�ج دان د�ش م�ن ( دا�ن�ش ال�ن  

�يد(. را�ن د ــ مي �گدن �ي را�ن ود را )مي �گ�ن گي �ن �ند� ا�ت �ن يرو�ني وا�پس�ين لح�ن � حان �ج ( ا�جور�ي �ج  

د. ا�يي هس�ت�ن ( �ن�ن �ي�ج �ي�ج و )�ت��ي�ج ــ �نر ودا�ت ع�ج �جال مو�ج ي ها �جه د�ن ( �جع�ن �پ  

3 نمودار جمله هاي زير را رسم كنيد.

 درس شانزدهم

   

ي �ن��يد.  مسعود گل را ا�ن گل �ن�و�ش

. ده �گ��ن�ت �ن  دوس�تم �تو�پ را ا�ن �ن�وسش
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      امال

1 مانند نمونه كامل كنيد.

                                         

2 با توّجه به متن درس، جاهاي خالي را پر كنيد.

گي  �ند� ان ا�ي�ا�ني �جود و همه ي �ن لسو�ن ر�گ �ت��ين ...................... و �ن�ي كي ا�ن �ج�ن � يرو�ني، �ي � حان �ج  ا�جور�ي

عّل�ت  �جه  ر�گ  �ج�ن د  م�ن دا�ن�ش ا�ين   . �ت سش �گدن ي  دا�ن�ش ا�ندو�ن و  �ت  �ي ح�ت و�ت  ....................... رد  او 

�يد.  ا�ن�ته ....................... مي ور�ن �ن هاي �ناسش يرن � �ن �پ د و �جه �كسش �ي .................... مي ا�ند�ي�ش

  د    

  ق    

  ت    

  دّقت    

 دانشمند 

   تحقيق 

 حالت    قهرمان 

 فضا   
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     هنر و سرگرمي 

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

�جاد  ا  لك�ت �ي �ك�دگار  �ج�  وا�ندن داد حمد  و�ت ردس �ن �كه مرا �ش

�جاد  ا  لك�ت �ي �ك�دگار  �ج�  وا�ندن داد حمد  و�ت ردس �ن �كه مرا �ش

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

�نهاد  ردس  هواي  من  سر  اد رد  اس�ت ّ�ت  م��ج من  دل  رد 

�نهاد  ردس  هواي  من  سر  اد رد  اس�ت ّ�ت  م��ج من  دل  رد 

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

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

 به سؤاالت ........ مي دهيم.

 كسي كه انتظار مي كشد.

  آسان نيست.

 روزها در آسمان مي بينيم.

  ......... موش دارد، موش هم گوش دارد.

 مخالف بلند است.

 نام دانشمندي كه در درس آمده است.

 مهر و محّبت مادر به فرزند

 علم حساب

 نيرومند
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    درك متن

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

س�ج�ج  و  �ند  مي سا�ن را  ود  �ن ور  �كسش ده ي  �ن �ي �آ �نان،  �آ ور�ند.  �كسش هر  اص�ي  سرما�يه هاي   �كودكان 

�تر ا�ن  �ي�ش �يد، �كودكان �ج �ه مي �آ ��ن د �يا �ن ود �يا س�يل �جه راه مي ا�ن�ت �نگ مي �ش وري �ج و�ند. و�ت�تي رد �كسش ن مي �ش ر�ن�ت �آ �ي�ش  �پ

كمك �جه ا�ين �كودكان  د. �ج�اي � �ن ه �ك�ن ار�ن كال�ت م�ج �ج ها و م�ش نها�يي، �جا ر�ن د �جه �ت� �ن وا�ن �ي�ا �نمي �ت د؛ �ن �ن�ن �ي همه صدمه مي �ج

دارد.  ام  �ن  » ن ها »�يو�ن�يس�ن �آ معرو�ن �ت��ين  �كه  مده ا�ند  �آ ود  و�ج �جه  �گو�نا�گو�ني  مان هاي  س�ي�ج د�يده، سا�ن �آ

ا �كودكاِن  د �ت ال�ش مي �ك�ن مان �ت . ا�ين سا�ن حد اس�ت مان ملل م�تّ ها�ني وا�ج��ته �جه سا�ن مان �ج �يو�ن�يس�ن �يك سا�ن

: و�ت �كود�ك ع�جار�ت اس�ت ا�ن ها�ني ح�ت ماِن �ج �ي ي ا�ن �پ �ن�ش د. �ج �ن �ته �جاسش ه�تري داسش گي �ج �ند� محروم، �ن

ي�نه ي  م� �ن هان، رد  �ج �كودكان  �جا همه ي  و  و�ند  �ش ا  �ن سش �آ �گ�  د�ي ورهاي  �كسش گ   �ن�ه�ن �جا  دار�ند   �كودكان ��ت 

د. �ن صل� و دوس�تي همكاري �ك�ن

د هره م�ن �ج �گ�ان  د�ي رهاي  �ن �ن ا�ن  و  و�يسد  �ن �ج �گو�يد،  �ج �گ�ان  د�ي �جه  را  ود  �ن ك�  � �ن ادا�نه  �ن �آ دارد  �كود�ك ��ت   هر 

مارد. �گ�ان را م��ترم �ج�ش و�ت د�ي كه ح�ت � �ن رط �آ ود؛ �جه سش �ش

. ن ها �ن�ي��ت اس�ج سّن �آ �پ �ك� ��ت �ندارد �كودكان را �جه كارها�يي وادارد �كه م�ن ه�ي

�ج�اي  و  د  اس�ن �ن �ج�ش را  ود  �ن اطرا�ن  �يع�ت  ط�ج و  م��يط  د  �ن وا�ن �ت �ج �كودكان  �كه  �ك�د  اد  حج ا�ي ي  اس�ج م�ن ط  را�ي سش  �جا�يد 

د.  �ن ال�ش �ك�ن ود �ت �ي��ت �ن طن م��يط �ن ح�ن

1 چرا كودكان سرمايه هاي اصلي كشورها هستند؟ 

2 چرا نويسنده در سطر سوم  كلمه ي »  زيرا « را به كار برده است؟

3 كلمه ي »  آن ها « در سطر چهارم به چه كسي اشاره دارد؟

4 چرا نويسنده در سطر هفتم  كلمه ي »  و « را به كار برده است؟

5 به نظر شما بهترين عنوان براي اين متن چيست؟چرا؟
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      نگارش

 يكی از موضوع های زير را انتخاب كنيد و با استفاده از » روش پرسشگری« درباره ی آن بنويسيد:

دوست دارم دانشمند شوم  اگر پزشك بشوم…  زندگی يكی از دانشمندان  محّل زندگی من

توّجه:
  موضوعی را كه دوست داريد، انتخاب كنيد.

  چند پرسش درباره ی موضوع، بنويسيد.
  پاسخ پرسش ها را بنويسيد.

 پاسخ های نوشته شده را به ترتيب، شماره گذاری كنيد.
 نوشته را بازنگری و پاک نويس كنيد.
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 درس هفدهم

       امال و واژه آموزي

1 براي هر يك از شكل هاي صداي » س « دو كلمه از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

2 از روي بند پنجم درس با خّط خوانا و زيبا بنويسيد و زير كلمه هايي كه براي اّولين بار با آن روبه رو 
شده ايد، خط بكشيد.

3 با اضافه كردن اجزاي زير به كلمه  ي مناسب، كلمه هاي جديد بسازيد. 

     

ندهزار

      گل                    دو            شوره                  
جوي         ياب          شالي
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      امال

1 ابتدا حرف دوم هر كلمه را مشّخص كنيد؛ سپس با كنار هم قرار  دادن آن ها كلمه اي بسازيد.

بعد ـ ـ  قرار ـ حّتي ـ حاضر  ـ  فاصله  ـ   عكس 
ـ  شبيه ـ تازه ـ بّراق ـ حياط كتابخانه 

ـ  لَمس  ـ  مشغول  ـ  دوست  ـ  مهتاب 
صندوق ـ صدای معلّم

2 الف( پنج جمله از متن درس را كه به نظر شما ارزش اماليي دارند، انتخاب كنيد.
        ب( در گروه هاي دو نفره قرار بگيريد.

        پ( از جمله هاي انتخابي خود به هم گروهي تان امال بگوييد.
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     هنر و سرگرمي 

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

كي لگ�ن�ت من �په كار �ك�نم  �ك�نم�كود� ار  حن ا�ن�ت كار  ن  �آ �جه  ا  �ت  

كي لگ�ن�ت من �په كار �ك�نم  �ك�نم�كود� ار  حن ا�ن�ت كار  ن  �آ �جه  ا  �ت  

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

مو�ن  �تم�ش علم و معر�ن�ت �آ گ�ن و �گ�دد رو�ن  ل �جِ م��ن�ت �ت ا سش  �ت

مو�ن  �تم�ش علم و معر�ن�ت �آ گ�ن و �گ�دد رو�ن  ل �جِ م��ن�ت �ت ا سش  �ت

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

2 هر دسته از كلمه ها را  از كوچك به بزرگ مرتّب كنيد.

مدرسه
حياط

كالس

شهر 
خيابان
كوچه

برگ
درخت
شاخه

ثانيه
ساعت 

دقيقه
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     درك متن

 با توّجه به متن درس» مدرسه ي هوشمند «، ترتيب رويدادهاي زير را شماره گذاري كنيد.

ا�نه و  حن ا�ج ن ها ا�ن �ك�ت ام داد�ند. �آ حج �ين های ردس را ا�ن ي، �تمر �ش مو�ن كمك �ن�م ا�ن�نار �آ ّه ها �جه � �پ ن رو�ن �ج   �آ
اده �ك�د�ند. �ن ی هم اس�ت ا�ن گاه محج ما�ي�ش �ن �آ

. ا�ن�ش ا�ندا�ن�ت ّه ها او را �جه �ياد دوس�ت �پ ادی �ج د، صدای سش اط مدرسه سش  و�ت�تي وارد ��ي
ا�جا�ند. ور مي �ت �وی كالس �ن ِد �ج �ي �ته ی س�ن �ن �ن �جه �ت ی هم ا�ن س�ت يرن � يرن معلّم �جود و �پ   را�يا�نه ای روی م�

ّه ها  �پ �ج �كه  �جود  �م�ي  همراه  ي های  �گو�ش �جه  �يه  �ج سش گي،  ر�ن� �ه ای  ص�ن د�يوار  روی  كالس،  رد  �وی    �ج
د�ند. ن �ت�ار مي داد�ند و �جعد وارد كالس مي سش ان را روی �آ دس�تسش

�ت �ج�د. هاری لدنّ �ين �ج د و ا�ن هوای د��نسش �ي ي �ك�ش �ت ا�نه، �ن�ن� عم�ي مدن ا�ن �ن �يرون �آ ا�ج �پ� ا�ن �ج   مه�ت

  كتاب خواني

يك كتاب داستان دركالس بخوانيد و مانند فّعاليت باال، رويدادهای آن را به ترتيب بنويسيد.

ان : .................... ام داس�ت     �ن

1
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     نگارش

 يكی از موضوع های زير را انتخاب كنيد و آن را در دو صفحه يا چند بند بنويسيد.
 اگر اشيا می توانستند با من حرف بزنند.

 چنين روزی در چند صد سال آينده

 اگر ويروس ُكشی در دلم داشتم.

 با يكی از دانشمندان به صورت خيالی، گفت وگو كنيد.

 دوست داريد، چه چيزی را اختراع كنيد؟ 

موضوع:
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توّجه:
 ارتباط ميان بندهای نوشته با موضوع، حفظ شود.

 نشانه های نگارشی، درست و به جا، به كار گرفته شود.
 جمع بندی مناسبی در پايان آورده شود.

  پس از بازنگری، پاک نويس شود.
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