


    

1  واژه هایی را که در آنها یکی از شکل های صدای /     ز  / به کار رفته است، از درس پیدا کنید و 
بنویسید.

                          

 درس نهم

 امال و واژه آموزی

52



2 مانند نمونه واژه های زیر را در جدول قرار دهید.

3 جدول زیر را کامل کنید. 

واژه ی جدید» نامه «واژه
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کلمات
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کلمه
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کلمه ــ فضال ــ کتاب ــ متون ــ کلمات ــ فاضل ــ ُکتُب ــ فصل ــ متن ــ فصول 
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      نگارش

1  متن زیر را تا سه سطر ادامه دهید.

  اگر به جای دوستان دهخدا بودم

2 واژه های زیر را به ترتیب حروف الفبا مرتّب کنید، سپس با استفاده از آنها، یک بند درباره ی یکی 
از نام آورانی که می شناسید، بنویسید.

پایداری، جمع آوری، تحقیق، اندیشمندان، یادگار، آثار، تأثیرگذار، جاودانگی 
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      کارگاه نویسندگی

1 دو تصویر را با هم مقایسه کنید.

2 شخصیت دهخدا را با یکی از نام آورانی که در کالس پنجم با آن آشنا شدید، مقایسه کنید. تفاوت 
و شباهت آنها را در دو بند بنویسید.

مقایسه: یکی از راه های تمرین در نوشتن، مقایسه است. مقایسه بیان تفاوت ها و شباهت های دو 
چیز است.
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3 فهم خود را از ضرب المثل »کار نیکو کردن از پر کردن است«، در یک بند بنویسید.
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      امال و دانش ادبی

1 با حروف آخر هر واژه، مانند نمونه واژه های جدیدی از متن درس بنویسید.

زیگناناجیه

 درس دهم
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2 با توّجه به متن درس، غلط های امالیی را پیدا کنید و شکل درست آن را در جدول بنویسید.

 محّمد و پدرش برای یک سفر توالنی صمرقند را ترک کردند.
 محّمد از هر فرستی برای آموختن استفاده می کرد.

 عطّار نصخه ای از کتاب اصرارنامه ی خود را به محّمد هدیه داد.
 بهاءالّدین به سفارش عطّار مراغب محّمد بود؛ چون او آینده ی درخشانی داشت.

شکل صحیح واژه واژه ی غلط 

3 کدام یک از شعر های زیر مثنوی است؟ دلیل بیاورید.

َم��ز�زار الف(  ِ ط��ز ا�ز  �ید  َو�ز هاری  �ب ار�باِد  ِ �ز �با�ز �به �گردون رس�ید، �زاله ی ه� ُم��ز

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

س�ت ب(  ُ ، س� و �تن �ب�ش ا�ی�ش �ی ه�ِ �ز ُس�ت�ز �ب �ب ای �پرس�ت�ش �ب کی �پا�ک �ب � �ی

، س� ا�ک ن �پ� �زهاد ا�ز �بِر �ز : کای داوِر داد�گر ! ا�ز �آ �ین �گ�ز�ت �ز  �پ
اه �ز �پ را  دگان  �ز �ب ی  و�ی �ت �بد،  هَ�   ِ �ز دس�تگاه  و  ردی  �گُ م�ا،  دادی  و  �ت  
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      نگارش

1 جمله های زیر را به طور مناسب کنار هم قرار دهید. با اضافه کردن کلمه ها و جمالت دیگر یک 
متن معنی دار بنویسید.

 با جهد و کوشش می توان رضای خالق بی چون را جلب نمود.
 دعوی برتری از دیگران و کبر، انسان را از همه ی افراد پست، پست تر می کند.

 فرمانبر خدا و نگهبان خلق بودن، حّس خوبی به انسان ها می دهد!
 جوانمرد بودن و آدمیت از نشانه های علم است که در انسان جلوه می کند.

 با صبر و کوشش، می توان به خوشبختی رسید.

2 چه ارتباطی بین کتاب و درخت وجود دارد؟ چند نوع از این ارتباط ها را بنویسید.) هر طور که دلتان 

خواست می توانید بین آنها ارتباط برقرار کنید.(
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     کارگاه نویسندگی 

روزنامه دیواری: تهیه ی روزنامه دیواری یک کار گروهی و کسب مهارت جمعی در نوشتن است. 

یک روزنامه ی دیواری شامل داستان، شعر، گزارش، مصاحبه، اخبار مدرسه، لطیفه، معّما، مطالب 
علمی ـ تخّیلی و جدول کلمات متقاطع و… است. تهیه ی روزنامه دیواری، تمرین بازی، شادی 

و یادگیری است.

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

اینجا بنویسید.

2 برداشت خود را از »چو خواهی که نامت نماند نهان     مکن نام نیک بزرگان نهان« در یک بند 

بنویسید.
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      امال و دانش ادبی

1 شکل صحیح کلمات را انتخاب کنید. 

الف ( دانش آموزان ) انشای ــ انشاء ( خود را در کالس خواندند. 

ب( معلّم گفت: نام )شهدای ــ شهداء( انقالب ما در تاریخ جاویدان باقی می ماند. 

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

اا
ا

ا

ا

تا

ی

1

2
3

٤

٥

3 در هر یک از جمله های زیر »شهید« به چه چیزی تشبیه شده است؟

د�زد .   ............................................................................................. �ی ورسش هدا �ز  �ش

د  . .......................................................... ا�زه ی ما می سو�ز ی اس�ت لکه رد �ز را�ز ون �پ   �پ

................................................................................  . �ت س��ز اس�ت ا�ی �ت ون �ش   �پ

س یازدهم
 در
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      نگارش

1 داستان زیر را تا سه سطر ادامه دهید. 

لو ر�ز�ت و دس�ته ای ا�ز  اط �ج ود�زد.�جا اح�ت�ی �ج ی رد دس�ترس �ز �ت های وح�ش ا�ی �ت . �ش  » ا�ز �کوه �جاال ر�ز�ت

ده  �ز�ش سورا�ز �ش �ی مد، �ک�ز �پو�ت �ین �آ �تی ا�ز �کوه �پا�ی �گ�ین �جود. �جه س�ز د. �کوله �جار�ش س�ز �ی �ت های سر�ز را حپ ا�ی �ت �ش

ان حر�ک�ت �کرد.  ود�ش �گر �ز د. �جه سم�ت س�ز د�یک �ش �گر ها �زرز د لکه �جه س�ز ار�یک می �ش �ت �ت کم هوا داسش کم � �جود. �

گهان   د؛ ولی �زا� ار �ز �گر را �ک�ز حالی �پرده ی س�ز وسش ورد. �جا �ز د لکه روح�ش را �جه �پروا�ز رد �آ �ز�ی صدا�یی مللکو�تی را �ش

 

. »

2 جمله های زیر را کامل کنید.

  

 شهدا همیشه

 شهید همچون

  شهدا چون کوه های    
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     کارگاه نویسندگی 

گزارش : گزارش نوعی نوشته است که در آن نویسنده اطاّلعاتی درباره ی موضوعی خاص در 

اختیار کسانی می گذارد که از آن آگاه نیستند.

1 در مورد یکی از شهدایی که می شناسید، گزارشی تهیه کنید و در دو بند بنویسید. )عنوان مناسبی 
برای گزارشتان پیدا کنید.(

موضوع:
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2  گزارش ساده ای از آنچه امروز در مدرسه دیده اید، بنویسید.

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

 الف( در سال های گذشته با نشانه های ربط » اّما، ولی، و، نیز……« آشنا شدید. حاال به جمله های 
زیر توّجه کنید:

اگرچه هوا تاریک شده بود اّما پسرک به راحتی راه خانه را پیدا کرد.

اگرچه رسیدن به موّفقیت کار دشواری به نظر می رسد اّما با تالش و پشتکار می توان به آن رسید.

کلمه ی مشّخص شده، یکی دیگر از کلمه هایی است که جمله ها را به یکدیگر ربط می دهد.

 ب( متن زیر را با »که، و، اگرچه، اّما، ولی« کامل کنید.

�گر دوس�ت �بود�زد. �گر�گ رد �یک رو�ز س�د  د�یم، �یک �گر�گ و �یک رو�باه �با �ی�کد�ی مان های �ت رد �ز

. هم�ین طور لکه  �ی�ون ر�ز�ت �ب ا  دز دا �کردن �ز �ی �پ �برای  �بار�یده �بود،  �گ�ی�زی  ا�زی، ه�زگامی لکه �بر�ز س�ز مس�ت �ز

�ک�یه داده �بود.  �ت �به �کوه  ا رو�باه را د�ید………  حب �ز �به �کوهی رس�ید……… رد �آ  ، �ت ا می �گسش دز �بال �ز د�ز

را  ا  همه �ب من  مدی!………  می �آ کار  سش �به  من  �با  هم  و  �ت کا�ش  ای  رو�باه  »سالم   : �گ�ز�ت �گر�گ 

 ! �یرز ��ز دوس�ت  م  ّ��ز اأ »م�ت  : �گ�ز�ت ا�زه ای  دوس�ت لحن  �با  رو�باه  کرده ام«.  � �ز دا  �ی �پ ی  ی�ز � �پ ولی  �ته ام؛  �گسش

ه داری،من  �گ �ز و ا�ین �کوه را  �ز�گه دارم. ا�گر �ت �با�ید ا�ین �کوه را  �ک�زم، ………  کمک  � و  واهم �به �ت می �ز

ورم«.  و�بی می �آ ام �ز ودم سش و و �ز می روم و �برای �ت

 ……… �ت سش س�پ� رو�باه �به �م�ت �گر�گ �پر�ید ……… �گر�گ هم �به �م�ت �کوه. سا��ت ها �گدز

د لکه  زهم�ی ب� �کرد. �بعد ا�ز مّد�تی � ده �بود؛ اّما ص� �ت �گر�گ حزس�ته سش ……… دس�ت و �پسش �ت رو�باه �بر�ز�گسش

 . �ت واهد �گسش �ز رو�باه �بر�ز
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       هنر و سرگرمي

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

لکو�یی �ی ن �ز ی�به داد و ده�ش �یا�ز�ت �آ و�ی و  داد  و  ده�ش �کن، �زر�یدون �ت �ت

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

همه ِمه  و  لکِه  س�،  �یک  م  �ی �ز �ی �ز واهی رمه�پ ، �ز �بان �با�ش واهی سش و �ز �ت

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

2 پاسخ سؤاالت را در جدول بنویسید، سپس با حروف خانه های عالمت دار، رمز جدول را پیدا کنید.
3 از شاگردان  2 سراینده ی شعر »درد عشقی کشیده ام که مپرس« 1 مهم ترین لغت نامه توّسط وی گردآوری و تألیف شد.
6  درختی که باعث  ٥ کتابی که اطاّلعات گوناگونی در آن آورده شده باشد.  ٤  به معنی واژه و کلمه  نزدیک بوعلی سینا 
9  برای رسیدن به آن باید تالش کرد.  8 به معنای غرفه و اتاق  7 سوره ای در قرآن به معنی ستایش  جاودانگی می شود.

11 به معنای اّولین 10  پاداش نمازگزاران 

1

٥

یان
پا

شروع

8

9

٤

7

3

6

10

2

11

 با کمک حروف خانه های 
مشخص شده رمز جدول را به 

دست آورید

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