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

77

در

س سی
زدهم

     امال و واژه آموزی
توجه به جای نشانه های هر کلمه ،مانند نمونه کلمه بسازید.
 1با ّ
نمونه:
آرزو
مـ ا د ر
منزل

سـ نـ گـ ر

جـ  لـ  یـ   ل

توفان

 2كلمههايي را كه يكي از نشانه هاي « ه » و « ح » دارند از متن درس پيدا كنید و بنويسيد.

 3هر يك از كلمههاي زير را در جاي خالي مناسب بنويسيد.

�گردا�گرد  -دمادم  -سراسر  -ل ب�ال ب
�
هنگام ورود امام ،خيابانهاي مسير استقبال  .....................از جمعيت مشتاق بود .مردم از اينكه پس
از پانزده سال دوري ،ميتوانستند امام را در جمع خود ببينند ..................... ،شور و شادي بودند .باالخره
هواپيماي امام بر دلهاي عاشق فرود آمد .وقتي امام آمدند ،مردم  .........................او حلقه زدند .صداي تكبير
 ......................از هر سو شنيده ميشد.
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امال
 1متن زير را با استفاده از كلمههاي داده شده ،كامل كنيد.

ط غ� ي�ان � -باطل  ّ -ب
ر� ج�ل ي�ل  -ع ش� ق�  -ا ن�دوه  -عدل
ر� موسي ب�ه �فرمان
مارد ح ض� ت

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

ي
� و �با
وي را ب�ه رود ن��ل ا ن�دا خ� ت

د� ن�گاه �كرد .رد ا ي�ن ه ن�گام وحي آ�مد « :ن��گران ن� ب� شا�! ش� ي�وهي ما
 ...................و ن��گرا� ني ب�ه � زفر� ن� ش
�
د� را ب�ه
� .رود �بدون �فرمان ما  ...................ن خ�واهد �كرد � .زفر� ن� ت
 ...................و ب� ن�ده پ�روري اس ت
ما �بس�پار».
 2كلمههاي جدول را از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

ف
م
م
س
ب

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

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

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

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

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

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

 2حروف اين كلمات را در جدول رنگ بزنيد؛ سپس با حروف باقيمانده ،يك كلمهي معنادار بنويسيد
كه در درس آمده باشد.

� گ ف��ت ه  -ب
ر� � -خرد  -ع ش� ق�  -عدل  -مو ج� -چ�ه  -ح�كم � -بس�پرد

ا ب پ ت
ر
خ د
ط
ک گ ل

م

ج

س ش
ع

غ

ف ق

ن

و

ی

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

80

چ

ح

ه

درك متن
توجه كنيد.
الف) جملههاي زير را بخوانيد و به كلماتي كه مشخّ ص شده استّ ،
ابتدا در شهر مرند اقامت گزيدم و در مدرسه هاي اين شهر به معلّمي پرداختم؛ سپس به

	

تبريز رفتم.
براي ماد ِر شير كوچولو آب و غذا ميگذاشت؛ بعد هم در قفس را ميبست و ميرفت.
نرگس آب پاش پالستيكي قرمز را برمی دارد و پر از آب مي كند؛ بعد به طرف من مي آيد.
	

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

در مثالهاي باال كلمههاي« سپس » و « بعد» مفهوم جملهها را به هم پيوند داده است .اين كلمهها
ترتيب زماني را نشان ميدهند؛ مث ً
ال در جملهي شمارهي يك ،نويسنده ا ّول در شهر « مرند » بوده است
و بعد به « تبريز » رفته است.

ب) از متن « قدم يازدهم » و « انتظار» جملههايي را كه مفهوم آنها با كلمههاي« سپس » و
«   بعد» به هم وصل شد ه است ،پيدا كنيد و بنويسيد.
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نگارش
داستان شعر «لطف حق» یا شعر « امید» (بخوان و حفظ کن) را بنویسید.

توجه:
ّ
داستان شروع مناسبی داشته باشد.
پیام یا محتوای شعر ،حفظ شود.
نشانه های نگارشی در جای مناسب ،استفاده شود.
داستان با جمع بندی مناسبی ،پایان یابد.
نوشته ی خود را پاک نویس کنید.
82

د

رس چ

ها
ردهم

امال و دانش زبانی
 1از روي بخش ا ّول درس با ّ
خط خوانا و زيبا بنويسيد.

 2كلمههايي را كه در يك گروه قرار دارند ،دستهبندي كنيد.
نمونه :ادب ،آداب ،مؤ ّدب
عالم
معطّر

نظر

عطّار

منظور

معلوم

ناظر

علم
عطر

 3نمودار جملههاي زير را رسم كنيد.

سع ي�د گل را چ� ي�د.
مر ي�م داس ت�ان را �خوا ن�د.
پ�
خ�.
ماردم �غ�ذ ا را � ت
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امال
توجه به متن درس ،كلمههاي گروه « الف » را با كلمههاي گروه « ب » تركيب کنید و كلمه ي
 1با ّ
جديد را در قسمت مياني بنويسيد.
کلمه های جدید
میان

الف

نمای
تهی

بلند
هنر

ب

آواز

 2حرف ا ّول هر گروه از كلمههاي زير را به ترتيب كنار هم قرار دهيد؛ يك كلمه از متن درس
به دست ميآيد؛ آن را بنويسيد.
سعدي  -عمل  -يكديگر
غمگين  -اتّفاق ًا -زندگاني -ييالق
لحظه  -قافله -منتظر -افروز -نشاط
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هنر و سرگرمي
 1از روی سرمشق زیر ،خوشخط و زیبا بنویسيد.

اي مارد ع�ز �ي�ز �كه ج�ا�نم ف�داي ت�و

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

اي مارد ع�ز �ي�ز �كه ج�ا�نم ف�داي ت�و

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2در جدول زير ،يك كلمه با كلمههای دیگر فرق دارد .آيا ميتوانيد آن را پيدا كنيد؟
طلب  -مطلوب  -عالم  -طالب
باادب  -باهوش -بامزه -بی عمل
زنبور -شیر -زرافه  -فیل
اندوخت  -بی عسل -آموخت -گفت
سعدی -لقمان -مانَد -جامی

85

درك متن
توجه كنيد.
الف) جملههاي زير را بخوانيد و به كلمه هایی كه مشخّ ص شده استّ ،
ا ّول ،بهار زيبا و دلانگيز قلم به دست گرفت.

دومين نقّاش ،تابستان گرم ،دست به كار شد.
نقّاش سوم ،پاييز براي كار خود ،رنگهاي آتشین انتخاب كرد.
جملههاي باال از متن درس « آفریدگار زيبايي» انتخاب شده است .كلمههاي «  ا ّول»  « ،دومين»
و«   سوم » باعث ميشود مطالب ّ
كل متن به هم ارتباط پيدا كند .اين كلمهها ترتيب زماني را نشان
ميدهند .كلمههايي مانند «  نخست »  « ،ابتدا » و « آخر » هم از اين قبيل هستند.
ب) يكي از متنهاي كتاب علوم يا مطالعات اجتماعي را ،كه در آن كلمههايي مانند « ا ّول»  « ،دومين»،

«  سوم»   « ،نخست» « ،ابتدا » و « آخر» به كار رفته است ،بخوانيد و جمله هایی را كه اين كلمهها در
آن است ،پيدا كنيد و در زير بنويسيد.
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نگارش
یکی از حکایت های درس چهاردهم فارسی (ادب از که آموختی) را انتخاب کنید و آن را به زبان
ساده بنویسید.

توجه:
ّ
معینی را برای فضای داستان انتخاب کنید (صبح ،ظهر ،عصر ،شب،
زمان ّ
دیروز و…)
مکان مشخّ صی به فضای داستان بدهید.
برخی از جزئیات (شکل ،رنگ ،اندازه ،حالت و…) ذکر شود.
نظم و ترتیب رویدادها ،رعایت شود.
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در

س پان
زدهم

امال و واژهآموزي
 1هر گروه از كلمههاي زير را به طور مناسب به هم وصل كنید و در جدول قرار دهيد.
موش ،بازیگوش

اتصال با « ِ» -

اتصال با « یِ »

صیاد
پنجهّ ،
کله ،موش
شاه ،وحوش
بیشه،خفته
روز ،دگر

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

باز

گوش
غازي

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

چ�من ز�ار � -نمك ز�ار � -ني ز�ار � -گ ن�دم ز�ار  -س�ب�ز ه ز�ار  -گل ز�ار
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امال
توجه به راهنماييهاي كنار هر رديف ،كلمههاي مناسب را از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.
 1با ّ
کلمه هایی که « ر » دارند

کلمه هایی که « صـ ص» دارند

کلمه هایی که « غـ ـغـ غ » دارند

کلمه هایی که « سـ س » دارند

کلمه هایی که « فـ ف» دارند

کلمه هایی که « حـ ح» دارند

 2در هر رديف يك كلمه با بقيه فرق دارد؛ آن را بنويسيد.
صياد ،خالص
صيدّ ،
متغير ،مغفرت ،تغيير
ّ
حاصل ،حول ،محصول
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هنر و سرگرمي
 1از روی سرمشق زیر ،خوشخط و زیبا بنویسيد.
�نس ت�وه و م ق�ا وم و ق�وي �ب شا�

م
ح�كم

�چ و

ب� ن�اي

�كوه

الو ن�د

�چ و

ب� ن�اي

�كوه

الو ن�د

�نس ت�وه و م ق�اوم و ق�وي �ب شا�

م
ح�كم

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

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

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

هر ه�نرم ن�د

رد صدر � شن�س�ته
رد صدر � شن�س�ته هر ه�نرم ن�د

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

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

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

 2دربارهي َم َثلي كه در شعر « شير و موش» بود ،نقّاشي بكشيد.
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درك متن
توجه داشته باشيد كه
متن زير را بخوانيد و جاهاي خالي را با يكي از این كلمه ها ُپر كنيدّ .

برخي از اين كلمه ها ،معناي يكساني دارند و تكراري هستند.

ن�
س�
� ،آ��خرّ ،اول ،دوم
ا ب� ت�دا ،ب�عد ،پس� ،خس ت
پورهي سيبزميني در كالس

موا ّد الزم براي چهار نفر:
 -1سيبزميني

 4عدد

 -2شير

 1ليوان

 -3نمك

به ميزان الزم

 .....................سيبزمينيها را می شویید و در يك ظرف آب ميريزيد و روي حرارت مستقيم
ميگذاريد تا پخته شود .در مرحلهي  .......................سيبزمينيهاي پخته شده را پوست ميكنيد
 .......................آنها را كام ً
ال ميكوبيد تا به شكل خمير در آيد .در  ...................نمك و شير را به
سيبزميني اضافه ميكنيد و آنها را مخلوط ميكنيد .حاال پورهي سيبزميني خوشمزه و مق ّوي
آماده است.

اكنون كه طرز تهيه ی پوره ی سيبزميني را ياد گرفتيد ،يادتان نرود همراه دوستانتان آن را
در كالس خود آماده كنيد و نوش جان نماييد.
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نگارش
نوشته ی زیر را ادامه دهید و در دو یا سه بند کامل کنید:

ف ها ،او ب�ه ن�ام ا ی�ن ف�صل �ک ت� ب
ا� ف�ارسی
«رو�ی �با دوس ت�م � گ ف��ت و�گو می �کردم .رد م ی�ان حر�
ز
ِ
ا�اره �کرد و زا� من پ�رس ی�د« :راس�تی چ�ه راه ها�یی �برای ب� ته�ر ز� ن�د �گی �کردن
«راه ز� ن�د �گی» ،ش
ب�
می  ش� ن�اسی؟» �یا «�برای آ� ی� ن�ده ی ب� ته�ر ،چ�ه کارها�یی �با�ید �ک ن��ی م؟»
من �کمی �با �خودم ف��کر �کردم و �ن�فسی � شک� ی�دم و � گ ف� ت�م………:

توجه:
ّ
سعی کنید ارتباط بندهای نوشته با بخش آغاز آن ،حفظ شود.
نشانه های نگارشی را بجا و مناسب به کار بگیرید.
با جمله ها و عبارت های مناسب ،نوشته را به پایان برسانید.
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