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قلمرو  در  نگرش ها  تغییر  و  بنیادین  تحّول  به سوی  پی جهش  در  که  می گوییم  را سپاس  مهربان  پروردگار 
آموزش       و  پرورش، و استقرار پایه ی ششم ابتدایی، توانستیم با تکیه بر مبانی تعلیم و تربیت اسالمی و نیز توّجه به چهارچوب 
برنامه ی درسی ملّی، به بازنگری برنامه ی درسی و تولید محتوای درس فارسی بپردازیم و کار تهّیه، طّراحی و سازماندهی 

ساختار و محتوای کتاب درسی و دیگر کارافزارهای آموزشی را به فرجام برسانیم. 
امیدواریم آموزش این برنامه، سبب شکوفایی استعدادهای نوآموزان و آینده سازاِن ایران اسالمی و رشد و بهبود 

فرایند آموزش عمومی میهن عزیزمان گردد. 
زبان فارسی، برای ما جایگاه و اهّمّیت بسیار ارجمندی دارد. چون از سویی هویّت فرهنگی ما را سامان می دهد 

و از دیگر سوی، درگاِه رفتن به دنیای آموزش و یادگیری دیگر علوم و فضایل است.
درِس فارسی، پیام آوِر شکوه و جالِل فکر و فرهنگ ایران اسالمی در طول روزگاران است.جوهره ی آثار 
حکیمان و فرزانگان پهنه ی علم و ادب فارسی، همواره از دو آبشخوِر گوارا و روح پرور، مایه ور است: سرچشمه ی 

زالل معارف باورشناختی دین اسالم، بن مایه های فرهنگی. 
بزرگان و ستارگاِن َرخشان آسمان فرهنگ و ادب، همچون فردوسی، سعدی، مولوی، حافظ و مالصدرا و…، 
حکیمان الهی و انسان های فرهنگ مند و دین باوری بوده اند که رگ رِگ وجودشان از آن دو آبشخور، بارور و سیراب 
شده است و به همین سبب است که آثار این ادیبان و عالمان، روایتگر معارف قرآنی و ظرایف حکمی زبان فارسی است.

زبان فارسی، روح ملّت و جان مایه ی وحدت آفریِن ایرانیان، در سراسر عالم است.
 کتاب مهارت های نوشتاری فارسی پایه ی ششم، مبتنی بر »برنامه ی درسی ملّی جمهوری اسالمی ایران«، رویکرد 
شکوفایی فطرت الهی و با توجه به عناصر پنج گانه )علم، ایمان، اخالق، عمل و تفّکر ( و جلوه های آن در چهار پهنه )خود، 
خلق، خلقت و خالق( و نیز بر پایه ی چهارچوب »برنامه ی درسی فارسی دوره ی ابتدایی«، سازماندهی و تألیف شده است.

برای آنکه آموزش محتوای این کتاب، به فراخور شأن و جایگاه درس فارسی و همسو با اصول و اهداف 
برنامه و انتظارات مؤلفان، انجام گیرد؛ توّجه به نکات زیر، ضروری است:

1. رویکرد عام تدوین و سازماندهی محتوا و تألیف کتاب، شکوفایی فطرت با تکیه بر نگرش فرهنگی ــ 
تربیتی است.

2. رویکرد خاّص آموزشی بر مهارت آموزی یا آموزش مهارت های زبانی و فرازبانی، استوار است، به همین 
روی، هم زمان به مهارت های خوانداری و نوشتاری و نیز مهارت های فرازبانی )تفّکر، نقد و تحلیل( پرداخته ایم.

3. برپایه ی برنامه ی درسی فارسی، جهت گیری زبان آموزی از اّول دبستان تا پایه ی ششم، حرکتی از زبان به سوی 
ادبیات است.به همین دلیل است که در فارسی اّول دبستان، همه چیز در خدمت آموزش و یادگیری نشانه های زبانی است، 
ـ ادبی آن افزوده می شود.یعنی در پایه ی اّول، زبان خود موضوع و  هرچه از پلکان زبان آموزی باالتر می آییم، به بار فرهنگیـ 

سخنی با آموزگاران گرامی



هدف آموزش بوده است ولی در پایه های باالتر مثل ششم، زبان، گذرگاهی است برای رفتن به دنیای معانی و مفاهیم علوم 
گوناگون. همین مسئله سبب شده است کتاِب فارسی ششم، پرمایه تر و ژرف تر به چشم آید. پس انتظار داریم نگرش و روش 

آموزشی نیز از سطح به ژرفا گرایش یابد.
4. کتاب فارسی مهارت های خوانداری به قلمرو شفاهی زبان و به بیان دیگر به قلمرو دریافتی یا ادراکی زبان 

مربوط می شود.
5. کتاب مهارت های نوشتاری به قلمرو نوشتار و نمادهای خطّی زبان و به دیگر سخن، به پهنه ی مهارت های 
تولیدی زبان مربوط می شود؛ یعنی در کتاِب مهارت های خوانداری فارسی، زبان آموز، اطاّلعات و معارف را از طریق متن 
درس ها و آموزه ها، دریافت می کند و این کار، سبب پرورش ذهن و زبان، گسترش دامنه ی واژگان و تقویّت تفّکر و تحلیل 
دانش آموز می شود که درگفتار و بیان دیدگاه ها و حضورفّعال در کارهای گروهی و نقد و تحلیل شفاهی، قابل مشاهده و 

ارزشیابی است ؛ اّما در کتاِب مهارت های نوشتاری فارسی، آموخته ها در قالب نوشته، نمایان می شوند.
6. کتاب مهارت های نوشتاری، در اصل به چهار قسمت، بخش می شود:

الف( فّعالّیت های درس: نخستین تمرین های نوشتاری هستند و با هدِف سنجش و ارزشیابی از آموخته های 
کتاب خوانداری و بر پایه ی متن درس، طّراحی شده اند.

ب( امال: در این قسمت، پرسش هایی با تکیه بر درس فارسی آمده که ماهّیت امالیی دارند، بنابراین، ضروری 
است به بهانه ی پاسخ به پرسش ها، آموزه های امالیی، نخست آموزش داده شوند.

پ( نگارش: در این قسمت، نوشتن اولّیه و ساده، آموزش داده می شود و سیِر از کلمه تا کالم را دنبال می کند. 
یعنی نخست انتخاب و کاربرد کلمه، سپس گسترش واژه     و ترکیب سازی، در پی آن، عبارت نویسی، پس از آن، جمله نویسی 
و سرانجام بندنویسی مورد توّجه قرار می گیرد.البته همه ی این کارها به طور پنهان و غیرمستقیم و در قالب پرسش های 
نگارشی سازماندهی شده است ولی در آموزش، الزم است همکاران محترم به فراخور شکل گیری مهارت های نگارشی 

توّجه داشته باشند.
ت( کارگاه نویسندگی: در حقیقت، اصلی ترین بخش کتاب مهارت های نوشتاری، همین قسمت است. به بیان 
دیگر، سه قسمت نخست، مراحِل تکرار، تمرین، دست ورزی، نرمِش ذهن و زبان و قلم است برای دست یابی به مهارت 

نوشتن و روی آوردن به یک کار خاّلقانه و آفرینشی. 
کارگاه نویسندگی خود به چهار پاره، بخش می شود:

ــ آموزش: اّولین چیزی که در کارگاه نویسندگی آمده، آموزش و یادگیری نکات مهمی است که دانستن آن ها 
برای نویسندگی الزم است. در این بخش برخی از هنجارهای درست نویسی و شگردهای پرورِش ذهن، به کوتاهی بیان 

شده است.
ــ کاربست: یعنی به کارگیری نکاتی که در آموزش بخش نخست گفته شده، برای این کار معموالًً یک یا دو 

پرسش طرح شده است که دانش آموزان گرامی در تولیِد انشای خود باید از آن آموزه ها بهره بگیرند.
 ــ ضرب المثل: در هر کارگاه نویسندگی، یک ضرب المثل، هماهنگ با محتوای فصل انتخاب شده است. 
ضرب المثل ها جمله های کوتاه و معموالً تصویری و سرشار از معانی و مفاهیم وحکمت هستند و ذهن زبان آموز را بارور 



و سیراب می سازند، به همین سبب در این قسمت هر کسی فهم و دریافت خود را از ضرب المثل می نویسد. این کار باعث 
می شود هم ضرب المثل در ذهن، جاگیر شده و به حافظه سپرده شود و هم دست مایه ای در گفتار و نوشتار باشد.

ـ تحلیل: در این بخش، یک پرسش تحلیلی با رویکرِد واگرا آمده که فقط در پایان فصل ها قرار گرفته است و  ـ 
هدف از این تمرین نوشتاری، یادآوری آموخته ها، پرورش حافظه و یادسپاری درازمّدت، تقویّت توانایی درک و دریافت، 

رشد قدرت جمع بندی و تحلیل نهایی دانش آموزان است.
7. در کتاب های فارسی از سه نوع خط استفاده شده است: اّول خّط نسخ یا خّط خواندنی، دوم خّط تحریری 

یا خّط نوشتنی و سوم خّط نستعلیق ساده یاخّط هنری.
خّط خواندن خطّی است که درکتاب ها و روزنامه ها استفاده می شود.دانش آموز دست کم می تواند این خط را در 
بخش »بخوان و بیندیش« ببیند.خّط تحریری در متن درس آمده است تا دانش آموز هنگام رونویسی آن را تمرین کند. برای 
یاددهی این خّط به آموزش جداگانه ای نیاز نداریم چرا که هدف اصلی این است که دانش آموزان در حین عمل و رونویسی 
آن را یاد بگیرند.خّط نستعلیق ساده یا هنری نیزخطّی است که شعرهای کتاب با آن چاپ شده است تا دانش آموزان با دیدن 

آن، بازیبایی ها و ظرایف آن انس بگیرند.
ـ یادگیری، دانش آموز نقش فّعالی دارد، توصیه می شود همکاران  8. با توّجه به اینکه امروزه درفرایند یاددهیـ 
تا حّد امکان از روش های فّعال و پیشرفته در تدریس و آموزش کتاب فارسی بهره بگیرند.ایجاِد فرصت های مناسب برای 
مشارکت دانش آموزان درفّعالّیت های کالسی باعث تقویّت مهارت های گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، نوشتن و 

اندیشیدن می شود.
انتظار می رود  برتفّکر و خاّلقّیت استوار است،  پایه ی آموزش زبان فارسی  اینکه اساس و  به  با توجه   .9
همکاران گرامی در کالس درس به این جنبه و نیز تفاوت های فردی توّجه داشته باشند. برای تقویّت خاّلقّیت بهتراست از 
پرسش های واگرا و باز پاسخ، استفاده گردد و در پاسخ های ابداعی و خاّلق دانش آموز، از پیش داوری دوری شود تا مانع 

پرورش و شکوفایی گفتار و نوشتارخاّلق آنان نشود.
10. برای بهبود آموزش زبان فارسی در طول سال تحصیلی، بهتراست درآغازسال، جلساتی با اولیای 
دانش آموزان برگزار شود و نحوه ی کار با کتاب های فارسی به آنان توضیح داده شود.این کار موجب آگاهی بیشتر 
خانواده ها از رویکردها، روش ها و ساختار کتاب می شود و در نتیجه، تعامل بین مدرسه و خانواده را ارتقا می بخشد.
محترم  همکاران  می رود  انتظار  دارد،  دستورالعمل  و  راهنما  به  نیاز  هرعمل،  انجام  که  آن جا  از   .11
کنند. استفاده  به خوبی  فارسی  آموزشی  کارافزارهای  و  معلّم  راهنمای  کتاِب  ازمطالِب  تدریس  مراحل  درکلّیه ی 
کارافزارهای آموزشی درس فارسی برای پشتیبانی از محتوای کتاب فارسی تهّیه شده است و به کارگیری اجزای آن 

درحین تدریس موجب تسهیل، تحکیم و غنی سازی آموزش و یادگیری زبان فارسی می شود.
12. درِس »آزاد« فرصتی مناسب برای معلّم و دانش آموزان است تا درمحیط کالس و با آرامش، با هم 
با منطقه ی  تا مفاهیم و مطالب ضروری متناسب  نوشتن را تمرین کنند.نوشتِن درِس آزاد به شما کمک می کند 
خود را با درنظرگرفتِن فصول کتاب در کالس درس طرح کنید.این انعطاف پذیری کتاب به شما فرصت می دهد تا 
کمبودهای احتمالی را جبران کنید و در برنامه ریزی درسی و تألیف بخشی از محتوای کتاب، مشارکت داشته باشید.



13.  در ارزشیابی از این کتاب ها به مهارت های چهارگانه ی زبانی، و تفّکر و قدرت تحلیل دانش آموزان در طول سال 
تحصیلی توّجه شود و در امتحانات رسمی پایان ماه یا پایان نوبت نیز مهارت های خوانداری و نوشتاری )امال، نگارش و انشا( 

به عنوان فّعالّیت های عملی، مورد توّجه قرار گیرد.
14. ویژگی تلفیق آموخته ها و مفاهیم یادگیری ایجاب می کند تا در آموزش زبان فارسی به دیگر کتاب های درسی 
نیز توّجه شود. به همین سبب، بسیاری از مفاهیم اجتماعی، هنری، دینی، علمی و حّتی ریاضی درکتاب فارسی با استفاده 

از شیوه های قّصه و شعر ارائه گردیده است.
رهنمودهای ارزنده ی شما همکاران ارجمند، همواره پشتوانه ی گام های ما و سبب استواری کارها خواهد بود.

گروه زبان وادب فارسی 



12

فصِل اّول
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درِس اّول
 معرفِت آفریدگار

در بیِت زیر، شاعر بر غنیمت شمردن چه چیزهایی تأکید می کند؟

ِ �باِد   ر�ب�یع �ب�ش �ن مار، �ب م�ت �ش �ن�ی ی�ن و �ن ار�ن� و�ش الله �ن ، �بوی �ن وِن م��ن �ناله ی مو�ن

مفهوم بیت زیر را به زبان ساده، بنویسید.

ار �ی � هو�ش �ن ب�ن رد �ن اِن سـ� ِ رد�ن�ت ِ �کردگار�بر�گ ه� ور�ت�ش د�ن�ت�ی ا��ت مع��ن�ت

قافیه های شعر درس را پیدا کنید و بنویسید.

موصوف و صفت ها )ترکیب های وصفی( را مشّخص کنید و بنویسید.

هاری ، �باد �ب و�ش ون، �بوی �ن ان، �ناله ی مو�ن ِ رد�ن�ت �نر�یدگار، �بر�گ ِ �آ  مع��ن�ت

1

2

3

4

فّعالّیت های درس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جاهای خالی را با توّجه به معنای داده شده، کامل کنید و بنویسید.

.................. هار   ـ...: �ب �ی ـ... ه: �کو�کو  ..................                    ر�ب ا�ن  �ن
............ ه  ب�ن من و �� ..................            َم�...: �چ  مو... ون: هماه�نگ 

چهار کلمه از درس پیدا کنید که یکی از شکل های »غ« را داشته باشد.

کدام یک از ابیات درس را بیشتر دوست دارید؟ آن را با خطّی خوش بنویسید.

با حروف زیر، چهار کلمه بنویسید که ارزِش امالیی داشته باشند.
...........................
...........................
...........................
...........................

1

2

3

4

امال

رظ

ق
س

د
ع طه

ب
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با توّجه به نوشته ی زیر، متن را تا سه سطر ادامه دهید.

ورد گ  �به �چا   می �ن ، ��ن وه ها��ت ا�ن  لکه �با م�ی ا�بکارسش �ن ��تم  ا�ن  ا��ت  ار�ن  �ن م�گر  د  �ی �ب

د و �به  �ی هی �ک�ش ، �آ اد. رد�ن�ت �تو�ت �ت م�ین ا�ن �ک��ت و �بر �ن ، سش ِ �تو�ت �گری ا�ن رد�ن�ت ا�نه ی د�ی ام�و�ن سش
............: ود �گ�ن�ت د و �با �ن ی�ه سش �ت�ند، �ن� ، �کودکان کاری �به کار�ش �نداسش ن سوی �با�ن د لکه رد �آ �ی رد�ن�ت �ب
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

با کلمات زیر، یک متن در چند سطر بنویسید.

ا��ت ل�بل، �ن ، �ب ار، م�نلو�ت هار، سوسن، �نر�گ�، الله �ن  �ب
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

کلمه های مرتبط با هر کدام را بنویسید.

1

2

3

نگارش 

هار �ب �کردگار
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�مان و�تران، �آ ان، م��ن�نار، گل ها، �ک�ب ان، رد�ن�ت م��ت �ن

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

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

�د معم�ن �ب

با کلمه ی زیر، جمله بسازید.

ل�بل �ب

                                                                                                       ....................................................................... مله ی �ن�ب�ی: �ب

                                                                                                    ...................................................................... ی: مله ی �چرس�ش �ب

 ...................................................................... ی: مله ی عاط�ن �ب

 ....................................................................... مله ی ام�ی: �ب

4

با توّجه به کلمات زیر، جدول را کامل کنید.5
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م:  �ی �ته �با�ش ه دا�ش و�بّ �یر �ت کا�ت �ن �تن �با�ید �به �ن ه�نگام �نوسش

م. ودداری �ک�ن�ی �ک��ته �ن اری و سش �ت گ�ن 1. ا�ن کار�برد کلمه های �

�یم.   ی�ن �چ�ه� کرار کلمه ها �ب � 2. ا�ن �ت

م. و�ی��ی �ن وا�نا �ب 3. ساده و �ن

با نثر ساده و روان، زیبایی های محّل زندگی خود را در یک بند معّرفی کنید. 

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

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

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

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

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

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

ضرب المثل »ُشکِر نعمت، نعمتت افزون کند« را در یک بند توضیح دهید.

1

2

3

کارگاِه نویسندگی 

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

با توّجه به نکات یاد شده، جمله ی »اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق، روشنایی افزاید اندر دل« 
را به نوشته ی ساده تبدیل کنید.
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ما�ت ران، �تعل�ی کّ � �ن ر، معلّمان، م�ت کّ � م، �ت�ن ، �تعل�ی کار، معلوما�ت کر، ا�ن � �ن
.....................................................................................: ا��ن
.....................................................................................: �ب

درس دوم

مخالف )متضاد( کلمات زیر را بنویسید.

د   �ی او�ت   ،  م�ن د�یده  ،  �ت�ن اه�  ،   �چ��ن �ن
........................................................................................

پنجره های شناخت

متِن زیر را با یکی از حروف )  از، به، در، با  ( کامل کنید.

ار  مد. .......... ا�بر، سالم �کرد ..........�ک�ن د �به �چروا�ن رد �آ ل�ن راِم �ب ی �آ �ب وا�ن .......... �آ و�ش �آ له ی �ن ل�چ  �چ
�ب �گو�ش �نرا داد و  مه ی �آ م�ن د .......... �ن وا سش د .......... �باد هم �ن د �ن �ن �ن �ت و .......... او ��ب �ش د �گدن �ی ور�ش �ن

�ت  ی لدنّ ا�ی �ب �ی لگو�نه .......... ا�ین همه �ن له، می دا�ن��ت لکه �چ ل�چ اهده �کرد. �چ ن م�ش ود را .......... �آ �بای �ن �ی ه�ه ی �ن �چ
ب�د. � �ب

کلماتی را که با هم ارتباط دارند، در یک گروه قرار دهید.

1

2

3

فّعالّیت های درس



19

1

2

3

ر  کّ � ما �با �ت�ن ون �ش ا��ب �بود �چ ار �ب ا �ب��ی �ب �ن ا ا�ی لی �بود، �ت لی �آ : �ن�ی وا��ت و �گ�ن�ت ای �بر�ن گهان، معلّم ا�ن �ب   »�نا�
ان  ودسش �ا�ت �ن �ن گرنار�ید �گروه »عمل« هم �ن � ه ای د��ت �یا�ن�ته ا�ید اّما �ب ا�ن ه های �ت ه �به ا�ند�ی�ش هار وا�ش رد�باره ی �چ

د«. �ن �یان �ک�ن را �ب
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

 پنج واژه ی مهم امالیی از درس پیدا کنید و معنای آن را بنویسید.

از متن درس، کلماتی را که یکی از شکل های »ع، ق« دارند، پیدا کنید و بنویسید.

در عبارت زیر، غلط های امالیی را پیدا کنید و شکل درست آن ها را بنویسید.

امال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  با کلمه ها و ترکیب های زیر، جمله بسازید.

 ...................................  : ا��ت �ن
 ................................... و�ترها: �ک�ب
ه�نگام َسحَ�:................................. 
 ..................................... �ه: حب �ن �چ

اگر می توانستید با کوه ها، درختان و رودها صحبت کنید، چه چیزهایی به آن ها می گفتید، گفت و گوی خود 
با آن ها را در چند سطر بنویسید.

تصویر زیر را در یک بند توصیف کنید. 

1

2

3

نگارش 



21

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

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

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

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

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

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

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

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

د.  ه �ک�ن�ی و�بّ �یر �ت م. �به �نمو�نه های �ن �تن، �با�ید د�تّ�ت �ک�ن�ی رد �به کار�گ�ی�ی کلمه ها، ه�نگام �نوسش
ح، او را د�یدم.   ص�ب

 �بامداد، او را د�یدم.
 �چگاه، او را د�یدم.

به جای واژگان مشّخص شده، واژه های دیگری قرار دهید و جمله را بازنویسی کنید.

ب�د. � �ین �ب ّ�ت را ا�ن �ب وا�ند ا�شر م��ب ی�ن �نمی �ت � حچ �چ ( ه�ی ا��ن
...................................................................

م. م و ا�ن �چر��یدن �نه�ا��ی �چ���ی ( �ب �ب
...................................................................

اکنون، درباره ی موضوعی که بیشتر از هر چیز دیگری به آن می اندیشید، یک بند بنویسید.

ضرب المثِل »از تو حرکت، از خدا برکت« را در یک بند توضیح دهید.

1

2

3

کارگاِه نویسندگی 

هرچه را از محتوای درس های این فصل فهمیده اید، در یک بند بنویسید. 4
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فصِل دو م
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درس سوم
داستاِن من وشما

کلماِت مترادفی را که در متن درس به کار رفته است، پیدا کنید و بنویسید.

برای هر کلمه دو هم خانواده بنویسید.

 با توّجه به متن درس، جدول زیر را، مانند نمونه، کامل کنید.

برای هر کلمه، دو صفت مناسب بنویسید.

�ندان �نر�ن

اره ها ��ت
..........
..........
..........

ــــ
..........
..........
..........

اره ��ت
..........
..........
..........

ارگان ��ت
..........
..........
..........

ا�تانکلمه ها

گاه�بان �ن ط �ن

1

2

3

4

فّعالّیت های درس

طن ّ ل�ن د�تّ�ت�ت

صود م�تم�ت ع�ن

.........................................................................................
.........................................................................................
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1

2

3

در متن زیر، کلمات مشّخص شده را با حروف مناسب، کامل و بازنویسی کنید.

ما �به  گی و عـ...م�ت من و �ش رل ود. �برن ... من می سش دی و ��نّ ل�ن �ب �بان �باعـ... س� �ند مه� ما �نر�ن �ش �ش ال�ش و �کوسش �ت

. �نده ا��ت گی ه� �چد�یده ی �ن ل ـ...ّول، و�یرش ی� و �ت � �ی م. �ت�ن �ی �گه�بان هم �با�ش ار هم و �ن ا�ین ا��ت لکه �با هم، �ک�ن
ّ�ت دارد. �ت� ا...م�ی �ی�ش کمی �ب ما � م�ی�ت م�یان من و �ش اد دو��تی و ...م�ی �ب طّی من، �برای ا�ی اری و �ن �ت و�ش ه�ه ی �ن �چ
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

برای هر یک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید.

اه�:  ....................    ....................          �ن
       ....................   .................... : ّ�ت   م��ب

در بند نخست درس، واژه های یک نقطه ای را پیدا کنید و بنویسید.

امال

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

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

.........................................................................................
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1

2

3

چند کلمه ی مترادف از متن درس، انتخاب کنید و با استفاده از آن ها یک بند درباره ی زبان فارسی بنویسید.

به عنوان یک ایرانی، برای حفظ زبان فارسی چه وظایفی دارید؟ در چند جمله بنویسید.

با استفاده از »که، از، ولی« متن زیر را کامل کنید.

طن  م. ... ح�ن �بان می دا�ن�ی ل�ب �ن ن را �ت ... ما �آ �بان ا��ت ن �ن گان �آ �بان و �نره�نگ، وا�ش کی... �چا�یه های �ن ل �ی

 . ن ا��ت �بان و �نره�نگ مّلی �آ م�ت �ن در�ت و ع�ن کمک �به �ت �بان مّلی، � �ت کلما�ت �ن لکودا�ش و �ن

نگارش 

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................
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ا�ک�نون �یاد �گر�ن�تم ...

3

و�ی�ی و  �تن �با�ید �به ساده �ن . رد ه�نگام �نوسش ده ا��ت و��ته رد��ت سش �ی مله ی �به هم �چ د �ب �ن �ته ا�ن �چ و�ش ه� �ن
م. ه �ک�ن�ی و�بّ مله ها، �ت اهی �ب �کو�ت

نوشته ی زیر را به صورت ساده و کوتاه تر بنویسید.

رّ    �ین  ه�ه ی �ن ود و �چ و�ندد، �چد�یدار می سش �ی �مان می �چ ا لکه رد�یا �به �آ �ب �ن ، �ی��نی �آ �ت ا�ن�ت د ا�ن �چ�ش �ی ور�ش �بامدادان، �ن
ان می دهد.  �یان �ن�ش ها�ن ود را �به �ب �ن

با توّجه به نوشته ی سمت راست، بخش های خالی سمت چپ جدول زیر را کامل کنید.

1

�بان  اًل رد�باره ی �ن �ب �ت

ارسی می دا�ن��تم  ... �ن
...............................................................................................................

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

متنی در یک بند بنویسید و کلمات متضاد »فراز و فرود« و »شکست و پیروزی« را در آن به کار ببرید.2

کارگاِه نویسندگی 

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

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

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

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

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

.........................................................................................
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ضرب المثل »زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد« را در یک بند توضیح دهید.4

ال�ش می �ک�نم... �چ� �ت

ارسی را  ان �ن �ب �ن
ون... دو��ت دارم �چ

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

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

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

.........................................................................................
.......................................................
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1

2

3

4

درس چهارم         
هفت خاِن رستم

بیت زیر را به نثر ساده، بازنویسی کنید. 

ا�ک �ن د  �ن �بَر�کَ و  د  �ی و�ش �ب و  د  �ی ا�ک�نرو�ش ا�ک �چ د همه، �چ م�ین سش ِ ُ�مّ�ش �ن �ن

عبارت های زیر را به زبان ساده بنویسید. 

ود: م می سش  ر��تم رد �ن�ش
.........................................................................................

�ید: �نگ می �آ  ر��تم �به �ت
.........................................................................................

با توّجه به متن درس کدام یک از کلمات زیر، جمع است، چرا؟ 

ادو�گران  دان، �ب �ندران، �یرن هلوان، ما�ن دها، �چ ان، ا�ش ا�ب���ت د�یوان، �ن

یک نمونه »مبالغه« از متن درس ذکر کنید و آن را توضیح دهید.

فّعالّیت های درس

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

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

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

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

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

.........................................................................................
.......................................................
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1

2

3

پیدا کنید و  کلماتی را که در امالی آن ها یکی از شکل های حرف »ص، ط« وجود دارد، از متن درس 
بنویسید. 

اگر به جای معلّم بودید از درس »هفت خاِن رستم« چه قسمت هایی را برای گفتن امال انتخاب می کردید؟ 
آن ها را بنویسید. 

با توّجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه ی مناسب، پُر کنید. 

د و او را ��چاس .................... .   ا�ن می �چردا�ن �ی ود �به را�ن و �ن دای �ن  ر��تم �با �ن

د.  ود، �به ر�ن�ش .................... می �ک�ن م می سش    ر��تم رد �ن�ش

امال

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

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

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

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

.........................................................................................
.................................................
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با همفکری گروه خود، داستان یکی از خان های »هفت خاِن رستم« را بنویسید. 

اگر به جای فردوسی بودید، خاِن هشتم را چگونه می نوشتید؟ 

برای موفّقّیت در زندگی، فکر می کنید چه خان هایی پیِش رو دارید؟ 

1

2

3

نگارش 

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................
 .........................................................................................
...................................................................... ...................
 .........................................................................................
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حب گا�نه �ن ه�ه �گ�ی�ی ا�ن �� های �چ �ب
: م ا��ت م، ال�ن �ی ی �با�ش و�ب ده ی �ن و�ی��ن لکه �ن �ن �برای ا�ی

و�ب د�یدن(. م )�ن �ن�ی �ی �ب �ت �ب �ی و�ب و د�ت ی�ن را �ن �  همه �چ
و�ب �گو�ش دادن(. م )�ن �ت �گو�ش �بده�ی �ی و�ب و د�ت  �ن

ی و �بو�یا�یی(. ا�ی و�یّ�ت �� �چ�ش م )�ت�ت �ی �ت �با�ش �ی ا، ��اس و د�ت �ی ه و طعم ا�ش  �ن��ب�ت �به �بو، م�ن
و�یّ�ت �� الم�ه(. م)�ت�ت ا��ی �ن ا را �ب�ش �ی کمک �ِ� الم�ه، �چد�یده ها و ا�ش  گاهی �به �

اده ا�ن  �ن و�ب �گو�ش دادن و د�تّ�ت رد �چد�یده ها و ا��ت و�ب د�یدن، �ن �تن، �ن و�ب �نوسش دمه ی �ن �چ�، م�ت

. ا�یی و الم�ه ا��ت �� �بو�یا�یی، �چ�ش

از پنجره ی کالس به بیرون نگاه کنید و آنچه را که می بینید، در یک بند بنویسید.

چشمان خود را ببندید و حس خود را درباره ی صداهایی که می شنوید، بنویسید.

1

2

کارگاِه نویسندگی 

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

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

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

.........................................................................................
 .........................................................................................
 .........................................................................................
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برداشت خود را از ضرب المثل »نوش دارو، بعد از مرگ سهراب«، در یک بند بنویسید. 4

هرچه را از محتوای درس های این فصل فهمیده اید، در یک بند بنویسید.5

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

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

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

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

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

با شنیدن صدای زنگ مدرسه، چه حسی در شما پدیدار می شود، این حس چه رنگی است و چه مزه ای 
دارد؟

3

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

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

.........................................................................................
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فصِل سوم
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هی  �ی �ب مله ی �ت�ش هارم�تسم�ت سوم�تسم�ت دوم�تسم�ت اّول�ب �تسم�ت �چ

ل �یک �نم�ه ی  د م�ش ه�ی �ش
. �ی��ت ا��ت �ب

د ه�ی �ی��ت�ش ا�ن �بودن�نم�ه ی �ب لمم�ت م�ش

.1
.2
.3

1

2

ا�نه ی ما: ................... ا:..............              �ن ِ ا�ن�ش  سا��ت

............... : �ی��ت اط�ه: ............                  �نم�ه ی �ب ِ �چُر�ن  سا��ت

درس پنجم         
زنِگ انشا

سه نمونه تشبیه، از درِس »زنِگ انشا« انتخاب کنید و مانند نمونه در جدول زیر قرار دهید.

سه کلمه بنویسید که با واژه ی »داستان« هم قافیه باشد. 

کدام یک از ترکیب های زیر، موصوف و صفت هستند؟ 3

فّعالّیت های درس

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

......................................................
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رابطه ی »طلب« و »مطلوب« مانند، رابطه ی کدام یک از گزینه ها است؟ 3

شکل صحیح کلمات را انتخاب کنید. 

وا�ند�ند.  ود را رد کالس �ن اء ( �ن ای، ا�ن�ش ان ) ا�ن�ش مو�ن ( دا�ن�ش �آ ا��ن

او�یدان �با�تی می ما�ند.  ، �ب حن ار�ی ال�ب ما رد �ت هداء( ا�ن�ت هدای، �ش ام )�ش : �ن ( معّلم �گ�ن�ت �ب

چند کلمه بنویسید که حرف آخر آن ها مانند )مصطفٰی( نوشته و خوانده می شود.

( معلّم، علوم  �ب ور  �ن �، م�ن �ن ( �ن ا��ن
، �تر�ی�ب  �ی�ب ( �ن� �ت ال   ل، ام�ش �چ ( م�ش

1

2

امال

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

.........................................................................................
.................................................
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شخصّیت های شعِر »زنِگ انشا« را مشّخص کرده و در چند جمله معّرفی کنید. 

داستان زیر را ادامه دهید. 
�ت های  ا�ی �ت لو ر�ن�ت و د��ته ای ا�ن �ش اط �ب ود�ند. �با ا��ت�ی �ب ی رد د��ت�س �ن �ت های و��ش ا�ی �ت . �ش »ا�ن �کوه �باال ر�ن�ت
�ت  کم هوا دا�ش کم � ده �بود. � �ن�ش سورا�ن سش �ی مد، �ک�ن �چو�ت �ین �آ �تی ا�ن �کوه �چا�ی �گ�ین �بود. �به س�ن د. �کوله �بار�ش ��ن �ی س��ن را �چ

د لکه رو��ش  �ن�ی ان �ر�ک�ت �کرد، صدا�یی مللکو�تی را سش ودسش �گر �ن د. �به �م�ت ��ن د�یک سش �گرها �نرن د لکه �به ��ن ار�یک می سش �ت
گهان..................................... د ولی �نا� ار �ن �گر را �ک�ن و�ش �الی، �چرده ی ��ن ورد. �با �ن را �به �چروا�ن رد �آ
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

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

با استفاده از کلمه های بدون نقطه ی درس، یک بند بنویسید.

1

2

3

نگارش 

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

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

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

.........................................................................................
 .........................................................................................
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جمله ی زیر را در دو سطر، ادامه دهید.

.............................................................................. ون  هم�چ د  ه�ی �ش

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

متن زیر، چند جمله دارد؟ جمله ها را بازنویسی کنید.

ا�یی ها را د�یده ا�یم لکه �بر دامن  �ب �ی ، �ن �ه های �ن�و�ب حب �ن د: ما ا�ن �چ گاِن راه می �گو�ی�ن ان و �ن��ت �م�ت �ک�ش ه�، �ن »ه�نگام �ن
واهد  مه �ن دی ها �ن�ی ل�ن هار �بر �ب ا�یی هم�اه �با �ب �ب �ی �نوای رد �بر�ن ما�نده، می �گو�ید: �ن �ی ن �ب ان �آ م��ت رم�یده ا��ت و رد �ن ّه ها �آ �ت�چ

�ید. م�ین می �آ ی ر�تصان، �بر �ن ی�ن � ا�یی، �با �بر�گ های �چا�ی �ب �ی ورده، می �گو�ید: �ن ان سال�ن ن ده�ت ان �آ ا�ب��ت د. رد �ت �ن

4

5

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

.........................................................................................
 ........................................................
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و�ی�ی �گرنار�ش �ن

�ن�یده ها و  �ئ�یا�ت سش رن گی ها و �ب ل �یان و�یرش ح و �ب �ی و صن ن �به �ت ده رد �آ و�ی��ن �ته ای ا��ت لکه �ن و�ش ، �ن �گرنار�ش

د. ود می �چردا�ن د�یده های �ن

گزارشی ساده از آنچه، امروز در مسیر مدرسه دیده اید، بنویسید. 

 گزارش یکی از مسابقات ورزشی مورد عالقه ی خود را در یک بند بنویسید.

فهم خود را از ضرب المثل »تو نیکی می کن و در دجله انداز…«، در یک بند بنویسید. 3

1

2

کارگاِه نویسندگی 

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

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

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

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

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

........................................................................................
 ........................................................
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با افزودن »بی« یا »نا«، مانند نمونه، کلمه های جدید، بسازید. 

1

درس ششم           
اخالِق پسندیده

با توّجه به متِن درس، جمع کلمه های مفرد زیر را بنویسید.

و�ش  ا�ن ی مه�، �ن ال: �ب م�ش
ار   .............   ا�ن�ت�ی �نها�ی�ت   ..................،  اصا��ت   ..................، 

رحم  ............... �بان  ..................،  مه� گار  .................... ،  سا�ن

�تّ�ب  ............ م� وا   ....................،  �ن �ش عدا��ت   ..................، 

تها  ............... ا�ن� امن  ....................،  �کران  ....................، 

چند نمونه از رفتارهای پسندیده را که بیشتر دوست دارید، بنویسید.

ا�یده   .......................... �ن

�یگا�نه    ......................... �ب

ه    ........................ �ن �ط�ی

و   ........................ عصن

�ن�ت  ........................ �آ

2

3

فّعالّیت های درس

.........................................................................................
.........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
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1

2

3

با توّجه به معنی جمله، زیر کلمه ی مناسب خط بکشید. 

 . ی �نها�ی�ت ا��ت ی، �ب اموسش ( �ن وا�ب �ین دارم لکه )صوا�ب ــ �ش ( �ی�ت ا��ن
�ید. � �آ ان( �ا�ن وان ــ �ن ار )�ن ن گاه �به �ک�ن د، �آ ( اّول د��ت و دهن �چا�ک �ک�ن �ب

کلمه های هم خانواده را به طور مناسب در جدول بنویسید. 

اطع، اعمال،  امعه، �ت ، �ب و�ن مّع، مح�ن �ب ، �تعد�یل، �ت ا�ت طّع، عمل�یّ ، م�ت �ت ا�ن دل، ح�ن موع، م��ت ، م�ب طن  عامل، �ا�ن
مع  م�تعادل، �ب

طن  ……………………………………………………ح�ن

ما��ت  ……………………………………………………�ب

……………………………………………………عمل 

طع  ……………………………………………………�ت

دال  ……………………………………………………ا��ت

کلمات دو نقطه ای را از بند نخسِت درس، بیابید و بنویسید.

امال

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

........................................................................................
 ........................................................
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2

با استفاده از کلمه های زیر، در مورد »آداِب سخن گفتن« یک بند بنویسید. 

هما�نی، م�ا�ت�ب�ت ، س�نن، م�ی ، �چاسحن �ب�ت �ی �بان، �ن �ن

جمله های زیر را به نثر ساده، بنویسید.

و�ند. ار�ن سش ی�ن �ن �گران �ن� ا د�ی رد �ت  �تعّللی می �آ
 ...................................................

و. �ن دان لکه می �گو�یی، می �ش �ن  دو �چ
 ...................................................

ود. گار سش د، ر��ت ار �ک�ن ی ا�ن�ت�ی اموسش  ه� لکه �ن
 ...................................................

1

نگارش 

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

.........................................................................................
 ........................................................
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و�یسی رححال�ن �ش
و�یسی�بها�ین رححال�ن .رد�ش رححالاس�ت �تن�ش گی،�نو�ش د� و�یس�ن �ینرد�ن راههای�تمر کیا�ن � �ی
و ال�تی احن گیهای � و�ی�ش گی، �ند� �ن حّل

م ّلد، و �ت محّل و مان �ن گی، واد� ا�ن �نامحن و �نام ود: می�ش ه و�بّ �ت �ک�تهها �ن
گیو... �ند� ا�یعمهّم�ن �بسمی،و�ت

شرح حال خود را در یک بند بنویسید )خودتان را معّرفی کنید(.

بعد از یک میهمانی، ظرف ها در آشپزخانه درباره ی آداب غذا خوردن مهمان ها در حال صحبت هستند. گفت و گوی 
آن ها را در یک بند، بنویسید.                               

با کدام قسمت درس ارتباط دارد؟ مفهوم آن را در  »کم گوی و گزیده گوی چون ُدّر«  ضرب المثِل 
یک بند توضیح دهید.

هرچه از محتوای درس های این فصل فهمیده اید، در یک بند بنویسید.

3

4

1

2

کارگاِه نویسندگی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................
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فصِل چهارم

ِ
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درس هفتم            
دوستی و مشاورت

هم معنِی )مترادف( کلمات زیر را بنویسید.

لکو:............ �ی :............                             �ن �ت �ن  مُ�ش
ی�:............  �  ا��ان:............                            �تد�ب

............: اور�ت هن:  ............                             م�ش کُ �  

واژه های داخل کمانک را جایگزین کنید و به تناسب آن ها جمالت را دوباره بنویسید.

واهم �کرد( ه �ن ه دار. )ا�ند�ی�ش ا�ن ان �به م�دمی و ا��ان �ت ه �کن و دو��تی ا�ی�ش ان ا�ند�ی�ش  �چ� �به کار دو��ت
 .........................................................................................

�یر�ند. )ما( ان �نا�گرن �نده ا�ند ا�ن دو��ت ا �ن   م�دمان �ت
.........................................................................................

گاه �کرد.  و�ند، �ن �ن ای مد�یر را �ب�ش �ت ال �آ وا�ب سوئ د �ب واس�ت�ن ا�نه می �ن ا�ت �ت ّه ها لکه م�ش �چ مان �ب ِ �چسش کمی �به �بر�ت � اد    ا��ت
د( واه�ن )می �ن

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

1

2

فّعالّیت های درس
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با حرف های پراکنده ی زیر، دو کلمه ی چهار حرفی معنادار بسازید.

..................      ن        �ب
..................       ا        ی

 با ترکیب کردن کلمه های داده شده، مانند نمونه، چهار کلمه ی جدید بسازید.

اد اد = د��ش �نمو�نه: دل + سش

مانند نمونه، کامل کنید.

مله عول�نهاد�ب �نعلم�ن

وا�ند�یم. وا�ند�یمردس دو��تیماما ردس دو��تی را �ن �ن

دای �تعالی، می �نرما�ید. �ن

وا�ند. ا�ب می �ن د، �ک�ت م�ن دا�نسش

3

4

5

دل    
ه  �ب �ن ا�ب                             �چ �ن�ت �آ

             سو�ن�ته  
وی    �یک               �ت

ها                           �گران             �ب
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2

1

را�گ�ناس

�تر�نم�ن�ت
ا�ت�ن�شم�ب

�ن�چ�ناور
�ب�نیود�ب

ع�نلره�ت

مس�ت�ت�چ�ک

مفرد کلمات زیر را بنویسید.

جمله های زیر را از نظر امالیی بررسی کنید و شکل درست کلمه را داخل کمانک بنویسید.

).....( . ( �با�ش �ت �ن عن / مو�ش �ن �ت / م�ش �ن ود )م�ش ان �ن �یک و �بد �به دو��ت  رد ه� �ن
�ن / �کوهن ( م�کن. ).....(         کهن / �ک ان )� �ت �بر دو��ت و�گ�ی�ی، �چ�ش ون دو��ت �ن  �چ
ه دار.).....( ان �به م�دمی و )ا��ان / اه�ان / ا�صان( �تا�ن  دو��تی ا�ی�ش

کلمه های زیر را در جدول پیدا کرده، خانه های مربوط به هر کلمه را با رنگی، مشّخص نمایید.

اور�ت  ، م�ش �یل�ت ، �ن�ن �ت �ن ، مُ�ش �نا�ت گار، معحب موده، سا�ن �ن �آ

................ �و�ن طن
ملل ..................

دا�ب ................ �آ

3

امال

ساعا�ت ................
وان ................. �با�ن
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4

1

2

3

متن زیر را بخوانید و در جاهای خالی، کلمات مناسب بنویسید.

دن   �نده سش د. �نصل دو�باره �ن � �نصل........ ه��ت�ن �ن �ت د. �گو�یی همه م�ن ما�ن�ش را �با�ن �نمی �ک�ن وا�نَد. گل �چسش وا�ن �نمی �ن اری �آ �ن �ت

ن  �گرم و ........ رد �آ د  �ی ور�ش لکه �ن �مان........  �بو�ته های ........ و �آ . �نصل  گل های........  �ی��ت ��ب

ورد. گی را هم�اه می �آ �ندل �ت  و........ �به �ن ار �نصلی  لکه ع�ش �ن �ت س�ته ام. رد ا�ن �........ �ن�ش �ن �ت �ه، م�ن حب �ن �ت �چ ا�بد. من �چ�ش می �ت

با کلمات زیر یک جمله ی زیبا بسازید.

.................................................................................: می �گ�ن�ت
ی�:.................................................................................... �ن� ائ �ت
ه:................................................................................... ا�ند�ی�ش
لکوکار:................................................................................... �ی �ن

از دوست خود چه انتظاراتی دارید؟ در سه سطر بنویسید.

یک بیت شعر را که به مفهوم »دوستی« اشاره داشته باشد، به خّط خوش بنویسید.

نگارش 

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

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

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

.........................................................................................
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ا�نه( �ت های رو�ن و�ی�ی )�یاددا�ش اط�ه �ن �ن
م. و�ی��ی �ن ار �ب م و �ب��ی وا�ن�ی �ن �تن، �با�ید �نراوان �ب ه�ت� �نوسش گی و �ب دل و�ی��ن وان �ن �برای �چرور�ش �ت

کمک  ی ا��ت لکه �به ما � ا��ب �ین م�ن ، �تم� اط�ا�ت �تن �ن ا�نه و �نوسش �ت �کردن رو�یداد های رو�ن �یاددا�ش
و�یم. ی �ب�ش وا�نا�ی ده ی �ت و�ی��ن ا �ن د �ت می �ک�ن

 خاطره ی اّولین روز مدرسه ی خود را در یک بند بنویسید.

کارهای روز گذشته ی خود را در یک بند بنویسید.

3

1

2

 ضرب المثل »تا پول داری رفیقتم، قرباِن بنِد کیفتم« را در چهار سطر توضیح دهید.

کارگاِه نویسندگی 

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................
 .........................................................................................
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فّعالّیت های درس
.........................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

درِس آزاد
درس هشتم           
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امال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ........................................................
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نگارش 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ........................................................
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کارگاِه نویسندگی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ........................................................
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1

2

3

4

درس نهم
راِز زندگی

مخالف کلمه های زیر را بنویسید.

..........................: ده:...........................    رد��ت �ن�ن

�ت�:............................ �ی�ش ردون:..........................    �ب

هر یک از عبارت های زیر را در یک سطر توضیح دهید. 

�تن:................................................................... گ�ن  �با دِل �گر�ن�ته س�نن �

��تن:.............................................................. ود �ن�ش ه ای ردون �ن   �گو�ش

�ت� �چاره �کردن:............................................................. �ی�ش �ی�هن �ب کی دو �چ ل   �ی

چرا شاعر »دِل گرفته را به غنچه و خنده را به گُل« نسبت داده است؟

فکر کنید و دلیل بیاورید که چرا زندگی، شکفتن است؟

فّعالّیت های درس

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

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

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

.........................................................................................
 ........................................................
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چهار کلمه بنویسید که در آن ها، یکی از شکل های حرف »غ« مانند غنچه، به کار رفته باشد.

چرا کلمه ی )راز( از نظر امالیی اهّمّیت دارد؟ با آوردن مثال، توضیح دهید.

کلمه ی »زندگی« این گونه ساخته شده است: زنده + ی، چهار واژه بنویسید که به همین شیوه، ساخته شده 
باشد.

گی  د:دو�نده+ی=دو�ندل �ن  ما�ن
..................................  ،  ..................................
..................................  ،  ..................................

1

2

3

امال

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

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

 ........................................................
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3

2

برای هر یک از کلمات زیر، دو صفت مناسب، بنویسید. 1

با استفاده از جان بخشی، برای هر یک از کلمه های زیر، یک جمله بنویسید.

..............................................................................: ب�ن �باِن ��  �ن

...................................................................................:  �با�ن

م�ن�نار:..................................................................................  �چ

تصویر زیر را در یک بند توصیف کنید.

تصّور کنید در یک باغ پر گل ایستاده اید و چهچه ی بلبل هم به گوش می رسد، گفت و گوی خیالی میان بلبل 
و گل را در یک بند بنویسید.

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

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

4

نگارش 

گی:گل: �ندل :�ن �با�ن

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

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

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

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

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

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

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

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

............
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و�ی�ی الصه �ن �ن

و�ی�ی  الصه �ن . رد �ن و�ی�ی ا��ت الصه �ن گی،  �ن دل و�ی��ن �گر ا�ن راه های ر��یدن  �به  مهار�ت  رد  �ن کی د�ی ل �ی

م.  �ی و �ش �چ م �ب ، �چ�ش �ئ�یا�ت رن �تن �ب م و ا�ن �نوسش �ی �کر �ک�ن �با�ید م�ا��ب مهم و اصلی م�تن را �ن

حکایت »محبّت« را که پیش از این خوانده اید، در یک بند خالصه کنید. 

فهم خود را از ضرب المثل »جایی که نمک خوردی، نمکدان مشکن«، در یک بند بنویسید.

هرچه  از محتوای درس های این فصل فهمیده اید، در یک بند بنویسید. 3

1

2

کارگاِه نویسندگی 

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

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

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

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

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

.........................................................................................
 ........................................................
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فصِل پنجم
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درس دهم       
رنج هایی کشیده ام که مپرس 

کلمه های ستون راست جدول، با کدام بخش کامل می شود و به کار می رود؟ )به نمونه توّجه کنید.(

گیکلمه نل ار�تر�ی �نده�گدن
د م�ن نــــا�ند�یسش د�تر�ی م�ن ــــــــا�ند�یسش

اودا�نه �ب

ّصل م�ن

وان �ن

س�ما�یه

�ی�ش �ب

هم�ا�یه

فّعالّیت های درس

1
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جدول زیر را کامل کنید.

�د مع   م�ن    �ب

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

2

مع عالم�ت �ب
    کلمه 

 ا�ت هاان

اد ا��ت
ه ل��ن

امه ��ن�ت �ن

اّ�الع
ا رو��ت

�تعط�یل

کلمه های زیر را به شکل مناسب، جمع ببندید.3

، �نصول �یا�ت ، �نصل، م�تن، ر�یاصن �تُ�ب
کُ ل، � اصن ، �ن ، م�تون، کلما�ت ا�ب ال، �ک�ت ُصن   کلمه، �ن
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1

2

3

کلماتی را که در آن ها یکی از شکل های صدای / س/ وجود دارد، از درس پیدا کنید و بنویسید.

 شش کلمه بنویسید که آخر آن ها، مانند کلمه ی »مجّددًا« )تنوین دار( باشد. 

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

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

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

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

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

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

با توّجه به معنی، گزینه ی صحیح را انتخاب کنید. 

گی  �ندل گی    ،    ��یاط = �ن �ندل ��یا�ت = �ن

امال

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

.........................................................................................
 ........................................................
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4

3

2

شش کلمه انتخاب کنید و هر دو کلمه را به طور مناسب در یک جمله به کار ببرید.1

امع، همکاری  ه، �ب �ن ، معا��، �ا�ن �ت ار، ع�ش اص، س�سش �ن ًا،اسش ا��ب م، عن �تعل�ی

متن زیر را تا سه سطر ادامه دهید.

........................................................... �بودم  ده�ندا  ان  دو��ت ای  �ب �به  ا�گر 
........................................................................................

با استفاده از کلمات زیر، یک بند بنویسید.

ار  ی��گدن �ش� ائ ار، �ت �ش دان، �آ م�ن ، ا�ند�یسش �ت �ی ح�ت وری، �ت مع �آ    �ب

جمله های زیر را به طور مناسب کنار هم قرار دهید که به صورت یک انشا در آید. )در صورت نیاز، کلمه ها 
یا جمالتی اضافه کنید(.

ل�ب �نمود.  ون را �ب ا��ت �بی �چ ای �ن �ش می �توان رصن هد و �کوسش �با �ب
د.  ، �چ��ت �تر می �ک�ن ب�، ا�ن�ان را ا�ن همه ی ا�نراد �چ��ت �گران. �ک� دعوی �بر�تری ا�ن د�ی

ی �به ا�ن�ان می دهد! و�ب ل�ت �بودن، �چه �� �ن �گه�بان �ن دا و �ن ب� �ن �نرما�ن�
د. لوه می �ک�ن ا�نه های علم ا��ت لکه رد ا�ن�ان �ب ّ�ت ا�ن �ن�ش دم�ی وا�نم�د �بودن و �آ �ب

�تی ر��ید. �ن �ب و�ش وان �به �ن ، می �ت �ش ب� و �کوسش �با ص�

نگارش 

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

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

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

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

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

.........................................................................................
..... ....................................................................................
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4

درباره ی  را  آنان  نظر  سپس  بخوانید،  خود  مادر  یا  پدر  برای  را  مپرس«  که  کشیده ام  »رنج هایی  مصراع 
را  آنچه  پایان  در  و  آنان گوش دهید  به سخنان  دّقت  بپرسید.با  پرورش شما کشیده اند،  برای  که  زحماتی 

شنیده اید، در پنج سطر بنویسید.

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

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

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

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

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

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

ا�ی�ه  م�ت
�یان  ا�ی�ه، �ب . م�ت ا�ی�ه ا��ت �تن، �به کار�گ�ی�ی م�ت ی �نوسش ا�ی وا�ن و�یّ�ت �ت ِ �نهن و �ت�ت کی ا�ن راه های �چرور�ش ل �ی

 . ی�ن ا��ت � د �چ �ن �باه�ت های م�یان دو �یا �چ او�ت ها و �ش �ت�ن

دو تصویر زیر را با هم مقایسه کنید.

یک درس از کتاب فارسی را با یک درس از کتاب علوم، مقایسه کنید و نتیجه را در چهار سطر بنویسید. 

فهم خود را از ضرب المثل »کاِر نیکوکردن از ُپر کردن است«، در یک بند بنویسید.

3

1

2

کارگاِه نویسندگی

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

..................................................
 ...................................................
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درس یازدهم          

عّطار و موالنا جالل الّدین محّمد

کلمات زیر را مانند نمونه، با »مند« یا »انگیز«، ترکیب کنید.

		 ی�ز �گ� �جان	ا�ز 		=	ه�ی ی�ز �گ� �جان	+	ا�ز ه�ی

...........=   ...........+ 	 ا�زد�ی�ش
 ........... =  ........... + 	 دا�ز�ش
........... =   ...........+ 		 �تع�جّ�ج

 ...........	=  ...........+ اط�ه		 �ز
...........=  ...........+ اط		 �ز�ش

اسم هایی را که در متن درس آمده است، پیدا کرده و در جدول زیر طبقه بندی کنید.

ه� �زص�ش ا�ج�ش �ک�ت
…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………

 متن زیر را با معنی کلماتی که مشّخص شده است، کامل کنید.

؛	 	)      (اس�ت ی�ز �گ� �جان	ا�ز ی	�جه	سّن	او	ه�ی ه	ها�ی ّ�چ �	�جرای	�ج د	)      (	او	�جود.	معمواًل	س�ز ��ز �	�ج �ین	)       (	س�ز �زس�ت ا�ین	�ز

. �ت 	)       (	داسش �ها،	�زر�ت �گر	س�ز د،		�جا	د�ی ن	�جا�ش �تی	رد	�آ �گسش ود	�جا�ز �ج �	�که	معلوم	)     (	�ز اّما	ا�ین	س�ز

1

2

3

فّعالّیت های درس
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جمالتی از درس را که به نظر شما، تأثیرگذار و مهم تر هستند، بنویسید.

کلماتی از درس را که در نوشتن آن ها یکی از دو شکل »ط / ت« به کار رفته است، بنویسید.

ه یوا�ش مع�ز
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

1

2

واژه هایی از درس که معنی آن ها را نمی دانید، در جدول زیر، قرار دهید، سپس با مراجعه به واژه نامه، 3
معنای هر کلمه را مقابل آن بنویسید.

امال

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

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

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

.........................................................................................
 ........................................................
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٤

2

با استفاده از هر دسته کلمات زیر، یک جمله درباره ی جالل الّدین محّمد مولوی، بنویسید.

ادگاه:................................................................. اط�ه،	�ز �زگ،	�ز 	دل	�ت

،	ا�ز�ان:.................................................................... ّ�ت ده،	مو�ز �ز �ی 	�آ

جمله ی »از شادی در پوست خود نمی گنجید« را در سه سطر، توضیح دهید.

با توّجه به مسیر حرکت جالل الّدین محّمد که در متن درس بیان شده است، نقشه ی مسیر سفرهای او را 
بکشید و هر جا که الزم شد، توضیحی اضافه کنید.

.................................................................................� 	س�ز ا�ز �ز �آ
 ..............................................................................................
..............................................................................................

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

من پس از خواندن این درس

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

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

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

1

3

نگارش 

�یاد	�گر�ز�تم:

اح�اس	می	�ک�زم:

و	می	�ک�زم: ر�ز �آ

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

.........................................................................................
 ........................................................
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امه	د�یواری �ز رو�ز
.	�یک	 �تن	اس�ت معی	رد	�زو�ش 	�ج 	مهار�ت امه	ی	د�یواری	�یک	کار	�گروهی	و	�کس�ج �ز ّه	ی	رو�ز �ته�ی

	 ه،	معّما،	مطا��ج �ز ار	مدرسه،	لط�ی ،	مصا��جه،	ا�ز�ج ع�،	�گرزار�ش ان،	سش امل	داس�ت �زامه	ی	د�یواری	�ش رو�ز
ادی،	 ی،	�ش ن	�جا�ز �ی �زامه	ی	د�یواری،	�تم� ّه	ی	رو�ز .	�ته�ی اطع	و...اس�ت �ت 	م�ت دول	کلما�ت ّلی	و	�ج �ی �ز �لمی	-	�ت

. �یاد�گ�ی�ی	اس�ت

با همکاری گروه، یک روزنامه دیواری درباره ی یکی از نام آوران )شهیدان، دانشمندان، نویسندگان یا 
نیکوکاران( محّل زندگی خود )روستا یا شهر( تهّیه کنید و عنوان اصلی بخش های مختلف آن را در این 

برگه بنویسید.

برداشت خود را از ضرب المثل »ُمشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عّطار بگوید« در یک بند 
بنویسید.

هرچه را از محتوای درس های این فصل فهمیده اید، در یک بند بنویسید.  3

1

2

کارگاِه نویسندگی 

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

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

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

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

.........................................................................................
 .........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
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فصِل ششم
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درس دوازدهم        
ای وطن 

در عبارت ها و مصراع های زیر، منادا و نشانه ی ندا را مانند نمونه، مشّخص کنید. 

	و	مص�اع	ها ارا�ت ا�زه	ی	�زدا			ع�ج ادا			�ز�ش 	م�ز

هاری.					 و	�جاران	�ج ای	وطن،	هم�چ

. ی�د	ه��گرز لکو�زام،	�زم� سعد�یا،	م�د	�ز

ان	ما	را. ی�ش ،	�چر� 	لط�ز �کن	ا�ز ،	�ز �یا	ر�ج

ا،	 �ک�ت کع�جه،	ای	�ی دای	� �ز

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

1

ان(.	 ار	)گلس�ت �ی هار	�ج ده	ی	�ج ��جال،	م�ش 	�زمو�زه:	�ج
ادا. ��جل	م�ز ا�زه	ی	�زدا	و	�ج 	)	ا	(	�ز�ش ��جال،	ا��ز رد	کلمه	ی	�ج

فّعالّیت های درس
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واژگانی متناسب با »وطن« و » آزادی« بنویسید.2

برای کلمه های زیر یک کلمه، هم آهنگ )هم قافیه( بنویسید.

..............: رو�ی�ش س�ود:..............         

من:.............. �چ �ز�ور:..............  

تشبیه های به کار رفته در شعر درس را پیدا کنید و بنویسید. 

3

٤

وطن:

ادی: �ز �آ

.........................................................................................
.. .......................................................................................
.........................................................................................
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جدول زیر را مانند نمونه، کامل کنید.

ه امــَ	موا�ش
ــــــ�المَم�الم
ادی �ش
ود و�ج
ادی �ز �آ
اودا�زه �ج
مس�ور

برای هر چهار شکل صدای / ز/ یک کلمه مثال بزنید.

 ،…………… 
 ،……………… 

 ،………………… 
. …………………… 

کدام کلمه با بقّیه، فرق دارد؟

..........................................................	 	،		�تر�ی�ج 	،		�ز��ج �ی�ج 	�ز�ور،	�ز�

ور	............................................................ می،		ص�ج ،		صم�ی ،		صاد�ت ا�ج�ت �ش

1

2

3

امال
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متن زیر را تا یک بند ادامه دهید.2

دارم....................................................................... 	 دوس�ت را	 وط�زم	

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

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

حکایت زیر از گلستان سعدی )باب هشتم(، انتخاب شده است، نخست آن را به دّقت بخوانید، سپس به نثر 
ساده، بازنویسی کنید.

1

3

	�چرس�یدن	 :	�جدان	�که	ه�	�چه	�زدا�زس�تم	ا�ز 	رد	�لوم؟	�گ�ز�ت ��ت لگو�زه	رس�یدی	�جد�ین	م�ز�ز د�زد:	�چ 		»�الِمی	را	�چرس�ی
�تم	«. گ	�زداسش �ز ن،	�ز �آ

اگر به جای شاعر بودید، شعر را با چه جمله هایی آغاز می کردید؟

نگارش 

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

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

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

.................................................
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3

�یه  �ج �ت�ش

	 کی	ا�ز ل ود.	�ی د	�ش �ز �گر	ما�ز 	د�ی ی�ز � ی	�جه	�کسی	�یا	�چ ی�ز � 	�که	�کسی	�یا	�چ ن	اس�ت �یه	�آ �ج م،	�ت�ش ت�ی مو�ز� همان	لگو�زه	�که	�آ

. �یه	اس�ت �ج �تن	�ت�ش د،	�جه	کار�گر�ز کمک	می	�ک�ز ده	ل و�یس�ز �ته،	�جه	�ز وسش ار	�جودن	�ز ی	و	ا�شر�گدز ا�ی �ج �ی اص�ی	�که	رد	�ز ع�ز

کلمه های زیر را به چیزهای مناسب، تشبیه کنید و به کمک واژه های داخل کمانک در یک جمله به کار ببرید.

ل( .............................................  )م�ش 	مارد
د( �ز 	گل..............................................  )ما�ز
ون( .............................................  )�چ 	لکوه
د( �ز 	ا�یران............................................ )هما�ز

جدول را مانند نمونه، کامل کنید.

ا�ئل	اس�ت هن،	�جرای	ما	�ت ی	�که	م�ی هن	دار�یمح�تّ ّ�تی	�که	ما	رد	�جرا�جر	م�ی و��ی مس�ئ

،	رد	مدارس	و	�جا	 	ماس�ت 	��تّ
م. وا�ز�ی �ز 	ردس	�ج و�ج 	�ز ا�ت امکا�ز

. ه	ی	ماس�ت �ز �ی 	و�ا�یل	و	ا�جرزار	های	مدرسه،	وطز 	ا�ز 	م�ا�ت�ج�ت

 .1.1
 .2.2
 .3.3
 .4.4
 .5.5

1

2

درباره ی مفهوم ضرب المثل »با دوستان بساز و بر دشمنان بتاز « یک بند بنویسید.

کارگاِه نویسندگی 

.........................................................................................
 .. .......................................................................................
 .. .......................................................................................
.. .......................................................................................
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فّعالّیت های درس
.........................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

درِس آزاد
درس سیزدهم           
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امال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ........................................................
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نگارش 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ........................................................
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کارگاِه نویسندگی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



77

3

درس چهاردهم         

 ) ؟	ــ	!	ــ	»	«	ــ:	(

و اِم	�ت 	�ز 	رد�یاس�ت ِ لی!	�جه	وسع�ت ن	اس�ترد�یا�ت و	َال�کَ 	�زاِم	�ت ِ �ز ّ ل�ز ،	رد	�ت �ز ار�ی �ت

دریا ُقلی 

1

2

تشبیه هایی را که در متن درس به کار رفته، پیدا کنید و بنویسید.

جمالت یا عباراتی را از متن درس پیدا کنید و یا خودتان بنویسید که هریک از عالمت های زیر را داشته 
باشند.  

بیت زیر را توضیح دهید و آرایه های موجود در آن را بنویسید.

فّعالّیت های درس

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

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

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

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

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

.................................................
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با توّجه به متن درس، جمله های زیر را، کامل کنید. 

د	 د	�که........ا�یرا�زی	�ت�ی�ی	رها	�ک�ز کهن	ا�یرا�زی........،	دالور	م�دی	�جود	�که	و�ت�تی	�ترار	�ش ان	های	� رد	داس�ت
کمان	�زهاد	و	�جا	 ّله	ی	ل مد	و	�ت�ی�ی	رد	�چ ی�ا�زه	�جر........دماو�زد	�جر�آ د.	د�� مد،........ا�یران	�جا�ش ی�	�زرود	�آ ا	�که	�ت� و	ه��ج
دا	�کرد.	........  ود	را	رد	ا�ین	راه	�ز ان	�ز د	و	�ج �ی �زسش ی	�ج ........رها�ی ن	ا�یران	را	ا�ز م�ی ن،	س��ز 	�کردن	�آ ا�ج �چر�ت

گاری،	 رو�ز ه�	 رد	 ن،	 م�ی س��ز ا�ین	 	. اس�ت �زده	 �ز �یادها	 رد	 	 و�ز ه�ز هن،	 م�ی 	 ا�ز �چا�داری	 راه	 رد	 ا�زی	 ان	�ز�ش �ج ا�ین	

	. ود	�چرورا�زده	اس�ت ماری	را	رد	�ز وران	�جی	�ش ........ و	�زام	�آ

در هر ردیف، حرف نخست کلمه ها را بردارید، از راست به چپ کنار هم قرار دهید تا یک واژه از متن 
درس به دست آید، کلمه ی مورد نظر را جلوی همان ردیف بنویسید.

..................  		 ا�ج�ت (	�جرارد،	عماد،	�ش ا��ز

(	الر،	مارد،	�ام�ا		   .................... �ج

..............  	 ،	�یاس،	�جا�ز ،	را�ز ا�ی�ج (	�ز �چ
ان،	�تماس	  ................ (	م�د،	�اال،	�ز �ت

1

2

3

کلماتی را که در آن ها یکی از شکل های حرف »ف، ق« به کار رفته، پیدا کنید و بنویسید. 

امال

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

.................................................
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متن زیر را دقیق بخوانید و نشانه های نگارشی را هر جا که الزم است، قرار دهید.

ود	 د	�ز �ز �ت 	دا�ش �ج اهی	سش ی	�که	رد	س�ی �جان	ماه	1359	رد	م�یان	�ا�یه	ها�ی ی	�زهم	�آ ی�ز � 	�چا�ی �ج ن	سش لی	رد	�آ »رد�یا�ت
	 �ش گار	�کسی	رد	لگو�ش د	ا�ز 	می	�ز 	رکا�ج در�ت وان	و	�ت ماده	می	�کرد�زد	�جا	همه	ی	�ت �جادان	�آ ا�زه	�جه	�آ �ی را	�جرای	�مله	ای	وحسش
�زا�جود	 د�یار	 و	 ه�	 �ش همه	ی	 �ک�زی	 اهی	 لکو�ت ا�گر	 	 اس�ت وا�جس�ته	 و	 �ت وا�زم�دی	 �ج �جه	 	 ی�ز � �چ همه	 ن	 �جرز 	 رکا�ج لی	 رد�یا�ت 	 می	�گ�ز�ت

د	 واهد�ش �ز
�گو �ب علی  ا  �ی ن    �ز

�ب رکا�ب  لی    ا�ق «رد�ی هن اس�ق و د�ین و م�ی ار همّ�ق �ق �ز �ق م ا�ز �ش �چ

کامل کن. من با خواندن این درس:

دم... کاو	�ش �ج   �ک�ز
...................................................

دم	�که... ه	�ش و�جّ 	م�ت
...................................................

...................................................  ا�ک�زون	اح�اس	می	�ک�زم	....

1

2

3

کار »دریاقلی« را با کار »آرش«، مقایسه کنید و نتیجه را در یک بند بنویسید. از نشانه های نگارشی مناسب 
هم استفاده کنید.

نگارش 

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



80

3

1

2

کدام بخِش درس از نظر توصیف، زیباتر است، آن را بنویسید و توضیح دهید.

با استفاده از توصیف، یک بند درباره ی میهن ) ایراِن من ( بنویسید. 

فهم خود را از ضرب المثل »هرکه بامش بیش، برفش بیشتر« در یک بند بنویسید.

هرچه را از محتوای درس های این فصل فهمیده اید، در یک بند بنویسید.٤

کارگاِه نویسندگی

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

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

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

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

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

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

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

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

�ز  �توص�ی
�یان	 �ج 	، �توص�ی�ز 	. اس�ت 	 �توص�ی�ز 	 ا�ز ه�ه	�گ�ی�ی	 �ج گی	 د� و�یس�ز �ز 	 ی�ت و� �ت�ت و	 �ین	 �تم� راه	های	 	 ا�ز کی	 ل �ی
	، ا�ت صوص�یّ �گر	�ز اصله	و	د�ی �تی،	�ز 	�جا�ید	�جه	ر�زگ،	�جو،	�زرمی،	ردسش .	رد	�توص�ی�ز 	اس�ت ی�ز � گی	های	�یک	�چ � و�یرش
ی	 �ا�ز ود	�جا�ز �	را	رد	�زهن	�ز �ز یء	مورد	�ز �ا�زی،	�ش ده،	�جه	�آ �ز وا�ز ود	�ز 	می	�ش ،	س�ج�ج �ت 	د�ت�ی ِ �ز ه	�کرد.	�توص�ی و�جّ �ت

د. �ک�ز
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فصِل هفتم
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2

میوه ی هنردرس پانزدهم

در ترکیب های زیر، موصوف و صفت و مضاف و مضاٌف الیه را مشّخص کنید. 

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

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

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

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

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

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

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

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

  موصو�ف و ص�ف�ت

در عبارت ها و مصراع های زیر، شبه جمله را مشّخص کنید. 

م. ی�ف دم ه� َو�ف �که �ش  �آ
...................................................................................... 

ار. ِ ه�ف�، ا�ین د�که و �با�ف وه �فرو�ش  ای م�ی
...................................................................................... 

. مه �برا�فرو�ف�ت ود ا�ف  ا�ین ه�ی ور �ف �ف و �ت ان �چ ده�ت
.........................................................................................

1

3

نقش دستوری کلمه های مشّخص شده را بنویسید.4

در شعری که خواندید، یک نمونه آرایه ی شخصّیت بخشی، بیابید و آن را توضیح دهید.

ب�،  ور    �ت� �ب �کو،  �ی �ف �کردار  ا�فسان،  وه ی  م�ی   
�کن م �ش ی�ف ی �بر، م�د ه� ا�ف �ب �گر �گ�ی�تی، �ش �تسش �آ

فّعالّیت های درس

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

ا��یه ٌ
ا�ف ا�ف و م�ف م�ف
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کلمات ردیف اّول را با کلمات ردیف دوم ترکیب کنید. کلمات جدید را در جدول بنویسید.

وه،	�جد�ین	 ،	د�گر،	م�ی �ت�ش لگون،	�آ م،	�ز ی�ز ه�

�کن،	لگو�زه،	�ار	 ،	�ش 		�گر،	�جار،		�زرو�ش

با توّجه به واژگان زیر، معنی مناسب را انتخاب کنید. 

�تی	( �ز ی�ه	�ج گار،	�ت� 	)	رو�ز 	(	ِاد�جار	 ا��ز
ام	( �ج 	)	�چا�یان،	ا�ز ام			 (	�زر�ج �ج

  شش کلمه از درس را که امالی آن برای شما مهم است، بنویسید. 

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

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

1

2

3

امال



84

وه	ی	ا�ز�ان َود	م�ی �ج 	�ز کم�ت 	و	�ل 	دا�ز�ش رز ار	�ج ِ	ه�ز�،	ا�ین	د�که	و	�جا�ز وه	�زرو�ش ای	م�ی
هوده	�چه	�اصل �ی �ته	ی	�زا�کرده	و	�ج گ�ز �	 ارا�ز �ت گ�ز � 	�ز لکو	�کن،	�که	�زه	�ود�یس�ت �کردار	�ز

داستان این درس را به گونه ی دیگری، در یک بند به پایان برسانید. 

د	و.................................................... عله	رس�ی 	سش دار	�جه	لگو�ش �ی صدای	�زا�ه	ی	��چ

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

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

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

1

2

سرنوشت درختی را که به میز و نیمکت، تبدیل شده، از زبان خودش در پنج سطر بنویسید. 3

دو بیت زیر را، به نثر ساده بازنویسی کنید.

نگارش 

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

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

.................................................
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ی  �ا�ز  �جا�ز
م،	 و�یس�ی �ز ه	�تری	�ج ا�ز کل	�ت 	و	سش 	و	�جر�گ ا�ز �ته	را	�جا	�ش سش 	م�تون	�گدز ی	ا�ز می	�یا	مط��ج د�ی وعی	�ت ه�گاه،	موصز

گی	 د� و�یس�ز 	�ز و�یّ�ت �ت�ت �ین	و	 �تم� 	راه	های	 کی	ا�ز ل �ی ا�یع	و	رو�یدادها	 ی	و�ت �ا�ز �جا�ز ی	�کرده	ا�یم،	 �ا�ز �جا�ز ن	را	 �آ
ی	�کرد. �ا�ز اه	�جا�ز ان	لکو�ت 	�یک	داس�ت ک	را	�جه	صور�ت .	می	�توان	رو�یدادهای	لکو�چ اس�ت

1

2

پایان داستان »درخِت علم« را به دلخواه، بازسازی کنید.

یکی از اتّفاق های به یادماندنی کالس خود را بنویسید. 

کارگاِه نویسندگی

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

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

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

...............................................
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3

٤

داستان یک ماهی کوچک که در تور ماهی گیر گرفتار شده، را طوری بنویسید که ماهی سرانجام، ماهی گیر را 
دچار دردسر کند.

فهم خود را از ضرب المثل »مارگزیده از ریسماِن سیاه و سفید می ترسد« در یک بند بنویسید.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................
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2

کتاب خوانیدرس شانزدهم

معنی هریک از کلمه های زیر را بنویسید و با هریک، جمله بسازید. 

مفرد کلمه های زیر را بنویسید.

مع �د�ج م�ز

.....................ا�وال
ا�ی�ج .....................ع�ج
.....................ر�والن

.....................	: ،	م��ز�ت ا�یده:	.....................	 �ز
.....................	: اال�ک ،	�چ 	.....................	: ا�ج�ت �ش

1

مخالف کلمه های زیر را بنویسید.3

.................................................................................	: ع�ج��ت

ُملک:		.................................................................................

َمَلک:		.................................................................................

ِمع:	................................................................................. مُس�ت

فّعالّیت های درس
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با توّجه به معنای جمله، زیر شکل صحیح کلمه، خط بکشید.

در جدول زیر، کلمات معنی دار را پیدا کرده و در جاهای خالی بنویسید.

�تیصعم�زن�ش�ز

�زدا�ت�زس�گط�ز

�تلص�زو�چ�تی�ج

یو�زدان�شمر

د�کو�شن�ز�کهع

ع�زانیطالس

ه�تلاد�تعا�ز

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

�ت��د.	 دای	�تعا�ی	�ز 	�ز 	)ُمص�،	مُس�(	�جود،	ا�ز ّ�ت (	ه�	�که	�جر	معص�ی ا��ز
ا�ی.	 �ز 	�جسش (	ص��ج�ت ،	�زَ��ز (	�جا�ید	�که	)�تَر�ز �ج

	. (	�چه	�زوع	��زن	اس�ت ،	ال�یعز �ت ،	)ال�ی ماع�ت 	�که	�ج (	�جا�ید	دا�زس�ت �چ

1

2

امال
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متن زیر را در چند سطر، ادامه دهید.

..............	 ا�ج مم	�جه	�ک�ت �ش
گهان	حچ ا� گاه	می	�کردم.	�ز ا�زه،	�ز 	�ز ا�ج 	های	�ک�ت ا�ج س�ته	�جودم	و	�جه	�ک�ت 	�ز�ش ا�ت رد	ا�ت

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

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

�ید. ج� � ان«	را	�زام	�ج ِ	�ز 	های	ردس	»ه�ز�ت ّ�ت �زص�ی (	�ش ا��ز
.........................................................................................

و�یس�ید. �ز 	�لم«	را	�ج ِ 	»رد�ز�ت وا(	ی	کحا�ی�ت (	ردون	ما�یه	)م��ت �ج
.........................................................................................

؟ الل	الّد�ین	محّمد«	�کدام	اس�ت او�یه	ی	د�ید	ردس	»عّطار	و	�ج (	�ز �چ
.........................................................................................

1

2

با توّجه به عناصر داستانی، به سؤال های زیر پاسخ دهید. 3

یکی از حکایت هایی را که تا به حال شنیده اید، به زبان ساده بنویسید.

نگارش 

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

.................................................
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3

1

2

ل	 	الم�ش ��ج صز
	و	رد	م�یان	م�دم	 دی	اس�ت �ز ه	�یا	�چ �ز �ک�ته	�یا	لط�ی اه	�که	رد	�جردار�زده	ی	�ز ار�تی	لکو�ت ل:	ع�ج م�ش

	ال ��ج صز
ن	می	ا�زرزا�ید	 ی	�آ �زسش

�ج ی� �ش� ائ 	��زن	و	�ت در�ت ل،	�جر�ت 	الم�ش ��ج 	صز 	ا�ز اس�ج ا	و	م�ز �ج اده	ی	�ج �ز .	اس�ت 	اس�ت �ج را�ی
د. �یر	می	�ک�ز دز �ین	و	د��چ ی� � ار	را	سش �ت وسش ار	و	�ز �ت گ�ز و	�

ضرب المثل »کبوتر با کبوتر باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز« را توضیح دهید. 

فهم خود را از ضرب المثل »این َدَغل دوستان که می بینی، مگسانند گرد شیرینی« بنویسید. 

داستانی کوتاه، درباره ی »دوستی با کتاب« بنویسید و در پایان، موضوع، شخصّیت و زاویه ی دید آن را 
مشّخص کنید.

کارگاِه نویسندگی 

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

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

.........................................................................................
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1

2

درس هفدهم
ستاره ی روشن

عبارت های زیر را مانند نمونه، به نثر ساده ی امروز، برگردانید. 

کهن ش�	� � ش�	�اده	ی	ام�و�ز�ز � �ز

َرَوم. م	�که	�جدو	�گِ 	�کسی،	من	�جا�ش �زس�ت ورم.�ز مان	�آ م	�که	�جه	او	ا�ی ن	�کسی	�جا�ش �ی �زس�ت ز
�

د. �ک�ز�ی ا	�جدی	�ز زهار	�ت �ی� ی	لگو�ی�ید	و	�ز لکو�ی �ی 	�ز

�ید. ی� ه	�گ� �ی�ش �تن،	�چ گ�ز �	 	راس�ت

،	ما	را	�یادگاری	ده. و�ی�ش 	�لم	�ز :	ا�ز و�ی�ش 	�لم	�ز 	ما	را	�یادگاری	ده	ا�ز

ما	را:................................................................. 	�ک�زم	�ش ّ�ت (	وص�ی ا��ز
د:........................................................ اه	�جا�ش �زدگا�زی،	لکو�ت ده	را	�ز �ز (	�جد�ک�ز �ج

مانند نمونه، جمله های زیر را مرتّب و بازنویسی کنید.

فّعالّیت های درس



92

3

٤

کلمات متضاد را در ابیات و عبارات زیر بیابید.

وی	)سعدی(.	 ده	�ز�ش �م	�ز 	�گرد�زد،	سش ان	لگوی	�که	ا�گر	دوس�ت �ز من،	�چ �زن	رد	م�یان	دو	د�ش
�	) ا��ز

: د	و	�گ�ز�ت 	�زرام�ی ی�ز ود	ر�ز�ته	ای،	�ت� �ز 	�ز (	مو�ج �ج
�جال	الهوری(. 		)ا�ت 									هس�تم	ا�گر	می	روم،	�گر	�زروم	�ز�یس�تم		

ا�م	من �ز ان	را	می	سش م�ز ان	و	د�ش (					دوس�ت �ج
.) ا��ش وان	�ش من	)ا�ز 	را	د�ش 	دارم،	م��گ گی	را	دوس�ت �زد� 										�ز

د. �ک�ز�ی ا	�جدی	�ز زهار	�ت � �ی 	�ز

در عبارت زیر، شبه جمله را پیدا کنید و مفهوم آن را توضیح دهید. 

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

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

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

........................................................................................
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چهار کلمه از درس را که اهّمّیت امالیی دارند، پیدا کنید و بنویسید.

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

با توّجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید.

گاه	دار�ید. 	�تر	دار�ید	و...............	او	�ز ر�گ د.	وی	را	�جرز 	�تر	�جا�ش ر�گ ما	�جه	...............	�جرز 	�ش ه�	�که	ا�ز

1

2

کلماتی را که در آن ها، یکی از شکل های حرف »ه« وجود دارد از متن درس بیابید و بنویسید.)مانند نمونه(: 3
بزرگمهر

امال

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

.................................................
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	�ک�	 �چ ،	را،	م�ک�ز�ید،	�که،	ه�ی ،	ع�ی�ج ،	م�دمان،	�جی	ع�ی�ج �ز�یس�ت

عبارت زیر را در یک بند، کامل کنید.

............................................................... 	 �جا�ش دور	 �تن	 گ�ز � 	 ردو�ز 	 ا�ز 	

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

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

1

2

3
ادبی استفاده  از چه عنصر  نویسنده  نمودی«،  ما را راه راست  بودی که  ما  در جمله ی »ستاره ی روشن 

کرده   است؟ آن را توضیح دهید.

این دسته از کلمات را به صورت جمله، مرتّب کنید.

نگارش 

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

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

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

.................................................
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ه	ی	اد�جی �ز لط�ی

�زی	 ه	��ز �ز .لط�ی ه	اس�ت �ز 	لط�ی اده	ا�ز �ز �ته	می	ا�زرزا�ید،	اس�ت وسش 	�ز ا�یی	و	لط�ز �ج �ی ی	�که	�جه	�ز ها�ی ی�ز � 	�چ کی	ا�ز ل �ی

د	و	 �ز 	ه��ت 	و	ا�زدر�ز کم�ت ،�ل �ته	�جه	ط�ز�ز �ز م�ی ه	ها	معمواًل	�آ �ز ود.	لط�ی زهم�یده	می	�ش گی	� 	�که	�جه	�اد� ا	اس�ت اه	و	�چرمع�ز لکو�ت

و�زد. اه�	می	�ش 	�ز 	کحا�ی�ت ا��ج رد	�ت

	من	 :	رد	�جا�ز د	و	�گ�ز�ت ،س�رس�ی 	�جا�ز د،	صا��ج �ی�ز �چ وه	�ج ا	م�ی 	�ت �گری	می	ر�ز�ت 	د�ی کمک	�زرد�جان	رد	�جا�ز �زصی	�جه	ل »�ش
�چه	کار	داری؟	

م. :	�زرد�جان	می	�زرو�ش �زص	�گ�ز�ت ن	�ش �آ
ی؟	 	من	می	�زرو�ش :	�زرد�جان	رد	�جا�ز �گ�ز�ت

م«. واس�تم	می	�زرو�ش ا	�که	�ز ،	ه�	�ج ِن	من	اس�ت 	�آ :	�زرد�جان	ا�ز �گ�ز�ت

حکایت »نردبان فروش« از عبید زاکانی را بخوانید و برداشت خود را از آن در چند سطر بنویسید.1

کارگاِه نویسندگی

.........................................................................................
 .........................................................................................
 .........................................................................................
.........................................................................................
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هرچه را از محتوای درس های این فصل فهمیده اید، در یک بند بنویسید.3

ضرب المثل »به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است« را در یک بند توضیح دهید.2

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