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در

س نهم

امال و دانش زباني
توجه به متن درس ،کلمههای گروه « الف و ب » را با هم ترکیب کنید و واژهی جدید بسازید.
 1با ّ
واژه های جدید

                     
گروه الف :امید    فروش   آور   حافظ    نما   گزار
گروه ب :
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خوش    سپاس   نام   کتاب   پر   خدا

توجه به متن درس ،از روی بندی که دربارهی «  نام آوران امروز» صحبت کرده است ،یک بار
 2با ّ
بنویسید.

 3جدول زیر را کامل کنید.
جملهی گسترش یافته

جمله ی کوتاه

سام ،جوانی زورمند را با قامتی بلند و مویی سپید ،دید.
حیاط قصر پر از گل بود.
در دشتی بزرگ ،پروانهای با بالهای زیبا و خوش آب و رنگ زندگی میکرد.
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درك متن
توجه كنيد.
 1به نشانه هایی كه زير آن ها خط كشيده شدهّ ،
جملهي ا ّول :هركدام در گوشهاي از كتابفروشي سرگرم تماشا و خواندن بخشهايي از كتاب شديم        .
جمله ي دوم :ناگزير   ،كتابم را بستم و به آقاي فرهنگ تحويل دادم.

جمله ي سوم :چه كساني اين همه كتاب را مي خوانند ؟

جمله ي چهارم :تو چه گل سرخ زيبايي هستي !

هريك از اين نشانه ها به شما كمك مي كند تا متن را با لحن مناسب بخوانيد و آن

را بهتر درك كنيد.

توجه به جملهها و نشانهها ،جدول زير را كامل كنيد.
 2با ّ
شکل نشانه
جمله ی ا ّول
جمله ی دوم
جمله ی سوم
جمله ی چهارم
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نام نشانه

کاربرد

نگارش
یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و با استفاده از «روش مقایسه» ،سه بند در بارهي آن بنویسید.
شیوه ی دفاع از میهن در زمان گذشته و امروز
در گذشته و امروز

شیوه ی دید و بازدیدهای نوروزی

وسیله ی گرم کردن خانه ها در گذشته ،امروز و فردا

وسایل

سفر در گذشته ،امروز و فردا   نوع بازی های کودکان در روزگار گذشته و امروز

موضوع:

توجه :هنگام مقايسه كردن دو چيز:
ّ
  ویژگی هر یک را جداگانه ذکر کنید.
  شباهتهای آن ها را بیان کنید.
  تفاوتهای آن ها را بیان کنید.
  علّتهای برتری یکی را بر دیگری بنویسید.
  نوشتهي خود را در پايان ،جمع بندي كنيد.
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در

س
دهم

      امال و واژهآموزي
توجه به متن درس ،جاهای خالی را پر کنید.
 1با ّ
استاد با نگاههای  ، ....................هنرمندی او را میدید و  ....................میکرد ،ا ّما  ....................بود که

 ....................به جان شاگردش نیفتد .سالها بعد محمود فرشچیان ،استادی هنرمند و  ....................در

نقّاشی شد و  ....................شهرت جهانی یافت.
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 2متن درس را با د ّقت بخوانید ،واژههایی را که از دو کلمه یا بیشتر تشکیل شده است ،بنویسید.

 3کامل کنید.
هیجان  +انگیز

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

یعنی

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

ّ
تفکر  +آمیز

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

یعنی

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

غم  +انگیز

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

یعنی

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

 + ...............آمیز

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

یعنی

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

 +...............انگیز

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

یعنی

. ................................................................................................
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درك متن
الف) متن زیر را با د ّقت بخوانید.

رو�گاری مردی ز� ن�د�گی می�کرد �که ردو غ��گو ب�ود .او ه ج
� .هم ی� ش�ه
ز
رو�ی ز
� ردو غ� می� گ ف� ت
ر�ا میر�ف ت
�
� زا� ا ی�ن کار ن�ا�پس ن�د �بردارد؛ ولی او رد ج� ب
�:
وا� می� گ ف� ت
دوس ت�ان و �ن�ز د�یکا ن ش� ب�ه او می� گ ف� ت� ن�د �که دس ت
ه
رو�ی رد �یک مهما� نی �که مرد ردو غ��گو
«�کی � گ ف��ته �که من ردو غ� می�گو ی�م؟ من راس ت��گو ت�ر ی�ن آ�دم د ن� ی�ا س ت�م!» ز
ه
� � ک ن�ار هم � شن�س�ته ب�ود ن�د و زا� هر ردی می� گ ف� ت� ن�د و می ش� ن� ی�د ن�د .ی��کی زا� آ�ن م ی�ان
م مهمان ب�ود ،چ� ن�د دوس ت
ار�ان ش�ده .هر�کس ز�ع ف�ران ن� ی� زا� دارد ،ب� ته�ر ی�ن
� �که رد �ب زا�ار ش�هر ز�ع ف�ران ز��یاد و ز
� « :چ� ن�د ز
رو� اس ت
� گ ف� ت
�� .یک م ث� ق�ال هم
�!» مرد ردو غ��گو ن�ا�گهان � گ ف� ت
�« :رد �ب زا�ار �که ز�ع ف�ران ن� ی�س ت
� �خر�ید آ�ن اس ت
و�ق ت
�» .مرد ردو غ��گو
پ� ی�دا �نمی ش�ود!» مرد ز�ع ف�ران� ش
�« :م�گر می ش�ود؟ کار من ز�ع ف�ران�فرو ش�ی اس ت
فرو� � گ ف� ت
�تمس
فرو� �با ن�اراح ت�ی
� ،ن�ه ز�ع ف�ران!» ز�ع ف�ران� ش
� :ش
«�ا�ید آ� ن چ��ه ت�و می�فرو ش�ی ز�رد�چ و ب�ه اس ت
�با �خر � گ ف� ت
�« :می�خواهی ب��گو ی�ی من ردو غ��گو ی�م ،من د ی��گر ا ی� ن� ج�ا �نمیما�نم».
� گ ف� ت
ش�
ج�
�« :من �که می�گو ی�م
صاح�ب  خ� نا�ه ،ز�ع ف�ران� ش
فرو� را آ�رام �کرد� .یک د�فعه خ�صی زا� م ی�ان مع � گ ف� ت
ی ج�
هی� �
�� .چ ون آ�دم ردو غ��گو ،ت�ه کاله ش� سورا خ�ی دارد!» مرد ردو غ��گو ت�ا ا ی�ن
چ � کس رد ا�ن مع ردو غ��گو ن� ی�س ت
ه
� و م ش� غ�ول ن�گاه �کردن ب�ه آ�ن ش�د .همه �گرم ن�گاه �کردن و
ح ف
ر� را ش� ن� ی�د ،کال ش� را زا� سر �بردا ش� ت
�.
� ،رد حالی �که زا� خ� ج�ال ت
� نر�گ ب�ه رو ن�دا ش� ت
خ� ن�د�یدن ب�ه او ش�د ن�د .مرد ردو غ��گو کاله را �بر سر �گ�ذ ا ش� ت
توجه به متن ،به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
ب) با ّ

 1چرا مرد دروغگو گفت در بازار زعفران نیست؟

 2چرا شخصی از میان جمع گفت که هیچ کس در این جمع دروغگو نیست ،چون آدم دروغگو ته کالهش
سوراخ دارد؟
 3چرا مرد دروغگو به سرعت کاله را از سر برداشت و مشغول نگاه کردن به آن شد؟
 4چرا در پایان ،مرد دروغگو خجالت کشید؟
پ) برای متنی که خواندید یک عنوان مناسب انتخاب کنید.
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نگارش
زندگی نامهی یکی از شخصیتهای زیر را بنویسید( .یا هر شخصیتي که مورد نظر شماست).
فردوسی

پروین

محمود

مهدی

اسداهلل

مصطفی

اعتصامی

فرشچیان

آذریزدی

شعبانی

رحماندوست

موضوع:

توجه :در نوشتن زندگی نامه ،جزئیات زیر ،ذكر شود:
ّ
نام و شهرت
تحصیالت  

محل زندگی و دورهی تاریخی
ّ

آثار  

تأثیر و نقش او در ادبیات یا هنر
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در

س
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د

هم

امال و دانش زباني
توجه به متن درس  ،واژههایی که حروف زیر را دارند ،در جاهای مشخّ ص شده ،بنویسید.
 1با ّ
ح

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

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

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

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

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

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

هـ

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

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

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

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

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

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

 2واژه ي میانی واژههای زیر را از متن درس پیدا کنید و بنویسید.
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خواجه نصیرال ّدین توسی

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

نویسنده

کتابها

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

شد

صدای

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

فرو  افتاد

حرکتی

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

آغاز

برای

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

دانشمندان

 3در جملههای زیر ،به جای واژههای مشخّ ص شده ،واژه ي مناسب دیگری بنویسید.

� :ج
�».
«�امعه �برای ح ف� ظ� (�)...................خود ب�ه سه چ��ی�ز ن� ی� زا�م ن�د اس ت
�خوا ج�ه ن�ص�یر �با �خود � گ ف� ت
�
� �که دا�ن ش�م ن�دان رد آ� ن� ج�ا ب�ه ت ح ق� ی� ق�
�خوا ج�ه ن� ظ�ام الملک رد ش�هر ری رصد خ� نا�های سا خ� ت
( )...................پ�ردا خ� ت� ن�د.
عل
�.
رد آ�سمان م و �فره ن�گ ا�یران ،س ت�ارههای پ�ر�فرو غ� (� )...................فروا� نی م ی ت�وان �یا�ف ت
رو�ی ت� أ�س ی�س �کرد (.)...................
دوا�ده ش�هر مهم ،مدارس ش� ب� نا�ه ز
او رد ز

درك متن
الف) متن های زیر را بخوانید.

 .١گل های �قرم�ز �که نا�ار می ش�ود من هم ی�ن طور می ما�نم �که آ��خر چ�ه طوری خ�دا�یا آ��خر چ�ه طوری زا�
هی�
� می � ک ن�ی
چ � چ��ی�ز همه چ��ی�ز ردس ت
�ن� ی��
ا�
ا� �برمی دارم و می �گو ی�م آ��خر �قرم�ز ی نا�ار زا� ک� ج�ای ا ی�ن خ� ک
� خ� ک
� ک ن�ار �با غ چ��ه می ش نم �یک م ش� ت
�
ا� و ا ی�ن همه نر�گ ا ی�ن همه ب�و ا ی�ن همه طعم
ردمی آ��ید ش��یر ی� ن�ی و ق� ی�ا ف�ه ی شق� ن�� گ ش� زا� ک� ج�ای خ� ک
�ف
ر� نا�ار
دا�ه های س خ
اد� می ا ت�م ح تّ�ی �با د�یدن ن
خ�دا�یا ب�ه �ی ت

 .٢گل های �قرم�ز �که نا�ار می ش�ود ،من هم ی�ن طور می ما�نم �که آ��خر چ�ه طوری؟ خ�دا�یا! آ��خر چ�ه طوری
هی�
� می � ک ن�ی؟
زا� چ � چ��ی�ز  ،همه چ��ی�ز ردس ت
�ن� ی��
ا�
«��خر �قرم�ز ی نا�ار زا� ک� ج�ای ا ی�ن خ� ک
� خ� ک
ا� �برمی دارم و می �گو ی�م :آ
� ک ن�ار �با غ چ��ه می ش نم� ،یک م ش� ت
�
ا� و ا ی�ن همه نر�گ ،ا ی�ن همه ب�و ،ا ی�ن همه
ردمی آ��ید؟ ش��یر ی� ن�ی و ق� ی�ا ف�ه ی شق� ن�� گ ش� زا� ک� ج�ا؟ �یک خ� ک
طعم!».

�ف
ر� نا�ار.
دا�ههای س خ
اد� میا ت�م ،ح تّ�ی �با د�یدن ن
خ�دا�یا ب�ه �ی ت
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ب) کدام یک از متن ها را بهتر فهمیدید؟ چرا؟

پ) متن زیر را بخوانید و نشانه گذاری کنید.

مردی ت�خ�
ی
� ع ق� ب
پ
�
�
ع
�
م
�
�
�
�
ال�
ی
رد
را
ن
�
و
کرد
دا
ی
ا
�
م
ا� �با ب� ق� ی�هي ج�و ج�ه ها زا�
ا
ر
ي
ه
غ
آ
ب
ش
گ
ق
�ذ
ن
ت
�
ت خ�م ب��یرون آ�مد و �با آ�نها �ب�ز گر� ش�د رد �تمام ز� ن�د�گ ی� ش� او همان کارها ی�ی را ا ن� ج�ام داد �که مر�غ ها
ه
�و
می �کرد ن�د �برای پ� ی�دا �کردن �کرم و ح ش� ت
را� ز�م ی�ن را می � ک ن�د و ق�د ق�د می �کرد و گاهی م �با دس ت
روا� می �کرد
�پا ز�دن �بس ی�ار �کمی رد هوا پ� ز

عظ
� و ع ق� ب
فرا� آ�سمان
سال ها �گ ش
رو�ی پ�ر ن�ده ي �با �م ت�ی را �باالی س شر� �بر � ز
ا� پ��یر ش�د ز
�ذ� ت

ی
ی
در�»
� « چ�ه �با ش��کوه ا�ن همه ز� ی� ب�ا ی�ی ا�ن همه ق� ت
د�ید و �با �خود � گ ف� ت
ی
ا� �پاس خ� داد «ا ی�ن ع ق� ب
�
�» همسا ی�ه ش
س پ�س زا� همسا ی�ه ش
ا� اس ت
ا� پ�رس ی�د «ا�ن � ک ی�س ت
ه
م�ع ّ
� و ما ز�م ی� ن�ی س ت��ی م»
سلطان پ�ر ن�دگان او ت ل ق� ب�ه آ�سمان اس ت

60

نگارش
داستان « آوازی برای وطن » (بخوان و بیندیش فصل سوم) را یک بار دیگر بخوانید و خالصه ی

آن را بنویسید ،سپس نام جدیدی برای آن انتخاب کنید.
نام داستان:

توجه:
ّ

داستان را با حفظ ترتیب رویدادها ،در ذهن خود مرور کنید.

زمان ،مکان و شخصیت های داستان را در خالصه نویسی ،حفظ كنيد.

پيام داستان را در بند پاياني ،جمع بندي كنيد.

نشانه های نگارشی را در جای مناسب استفاده كنيد.
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امال و دانش زبانی

62

ِ
(فرهنگ بومی )2

درک متن

63

نگارش

64

هنر و سرگرمي و جمع بندی آموخته ها
 1از روی سرمشق زیر ،خوشخط و زیبا بنویسيد.

اي ا�يران اي سراي ام ي�د

� س پ� ي�ده دم ي�د
�بر �بام ت

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

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

رو�ي
راه ما راه ح ق�  ،راه ب�ه ز

رو�ي
ا ت�حّاد ا ت�حّاد رم�ز پ�� ي ز

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

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

 2مانند نمونه ،اصلی ترین بخش جمله را مشخّ ص کنید.

چو فرزند را دید ،مویش سپید

بشد از جهان ،یکسره نا امید

دانشمندان با تکیه بر لطف پروردگار و تالش بسیار ،ایران را به اوج عظمت و سربلندی رساندند.

بخندند بر من ،مهان جهان

بچه در آشکار و نهان
از این ّ

کتاب ها در قفسه های کتاب خانه خیلی ّ
منظم و خوش نما ،چیده شده بودند.
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 3مسابقه ي كالسي  
توجه به تابلوهاي راهنما ،جاهاي خالي را پر كنيد.
با ّ

شروع

1ـ  معني واژه ي « َفربه»

محبت
 6ـ نگاهي كه با مهر و ّ
همراه است

4ـ نويسندهي حكايت بوعلي و
بانگ گاو

 8ـ منظور از سراي اميد

7ـ رصدخانهي مراغه را او ساخت

نقش خردمندان»
9ـ واژهاي از درس « ِ
كه با «گاه» همراه است

3ـ مدرسه ي معروفي كه نظام الملك تأسيس كرد
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2ـ  در قديم به پزشكان مي گفتند

 5ـ تابلوي معروف استاد فرشچيان

10ـ واژه ي سه حرفي هم معني «انديشه»

