
اخالق فردی -اجتماعی
  درس پنجم: بلدرچین و برزگر    درس ششم: فداکاران  درس هفتم: کاِر نیک



 درس پنجم

امال و واژه آموزي

1 از روی بند اّول و آخر درس، با خِطّ خوانا و زیبا بنویس.

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

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

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

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

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

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

2 کلمه ها و عبارت های زیر را با دّقت بخوان.

انتظارـ   خویشانـ  آشیانه ی ماـ  تعّجب

 آن ها را در درس پیدا کن و از روی جمله هایی که این کلمه ها، در آن ها به کار رفته اند، با خّط خوانا 
بنویس.

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

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

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

.................................................................................
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3 این کلمه ها را به چند شکل می توانی بخوانی؟ با هر شکل آن ها، یک جمله بساز.

 دم، ده

:........................................................................................

:........................................................................................

:........................................................................................

:........................................................................................

  امال،بیاموز و بگو

1 با توّجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن. 

دو .................. با جوجه های خود در .................. زندگی می کردند. روزها به دنبال .................. به 

.................. می رفتند و شب ها به .................. خود برمی گشتند. شب دوم جوجه ها گفتند: » امروز 

گفتند:  جوجه ها  سوم،  نیامد.« شب  کسی  نشستند   .................. به  پسرش  و   .................. هر چه 

».................. برزگر هم نیامدند.«
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2 کلمه های جدول را از درس پیدا کن و بنویس.

تـ

صـ

خـ

آ

ش

ه

3 مانند نمونه، کلمه های مربوط به هم را، با خط به یکدیگر وصل کن. 

خوردم

گفتی

آمدید

داشت

خواندیم

رفتند

دارد

میآیید

میخوانیم

میگویی

میروند

میخورم
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     هنر و سرگرمي

1 از روی سرمشق زیر با خِطّ خوش بنویس.

ن ُمدام ود �کُ ه ی �خ �ی�ش �یک �خامراس�تی را �پ وی رد هر دو عالم، �خ �تا �ش

ن ُمدام ود �کُ ه ی �خ �ی�ش �یک �خامراس�تی را �پ وی رد هر دو عالم، �خ �تا �ش

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

2  این دو بلدرچین، مشغول صحبت کردن هستند. فکر می کنی به هم چه می گویند؟ در دو 

جمله بنویس.

بلدرچین اّول: ................................................................................

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

بلدرچین دوم : .................................................................................

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

چهار کلمه از درس، در این جدول قرار دارد. آن ها را پیدا کن و بنویس.  3

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

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

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

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

میمصت

اسشحع

دمسرج

ردیاب
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                  نگارش 

  موضوعی را به دل خواه انتخاب کن و یک بند درباره ی آن بنویس. )دّقت کن جمله ها مربوط 
به هم باشند و یک مطلب را بیان کنند.(

بندی که تو نوشته ای، از چند جمله ی مربوط به هم، ساخته شده است که یک مطلب را بیان 
می کنند؛ بنابراین، خواننده ای که نوشته ی تو را می خواند، به راحتی منظورت را می فهمد.

موضوع:
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 درس ششم

امال و واژه آموزي

1  از روی بند اّول و دوم درس، با خِطّ خوانا و زیبا بنویس.

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

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

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

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

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

...............................................................................
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2 کلمه ها و عبارت های زیر را، با دّقت بخوان.

َسهام خیّام ـ ریزعلی خواَجوی ـ هویزه ـ کشتزار ـ موّفقیت ـ اشتیاق ـ ثبت نام ـ  

سنگ ریزه هاـ  تشّكرـ  اشغالگرانـ  آغوشـ  پاکیزهـ  طفلـ  پاییزیـ  متوّجهـ  بحثـ  

اثرـ  ریزش کوه

کدام یک از کلمه های باال در متن درس وجود دارد، آن ها را بنویس. 

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

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

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

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

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

3 مانند نمونه، با خط به هم وصل کن.

                               
شن کش                                                                                      

نفت کش  

دودکش

هواکش

وسیلهایکهنفتراجابهجامیکند.

وسیلهایکههواراجابهجامیکند.

وسیلهایکهشنراجابهجامیکند.

وسیلهایکهدودراجابهجامیکند.
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     امال،بیاموز و بگو

1  اگر به جای معلّم بودی، از درس »فداکاران« چه قسمت هایی را برای امال انتخاب می کردی؟ 

آن ها را بنویس.

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

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

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

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

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

2 کلمات مورد نظر را از متن درس پیدا کن و جدول را کامل کن.

یک کلمه ی یک نقطه ای شش حرفی:

 یک کلمه ی دو نقطه ای هشت حرفی:

 یک کلمه ی سه نقطه ای هفت حرفی:

با توّجه به کلمه ی داده شده، جمله را تغییر بده و بنویس.  3  

امین و خانواده اش در بجنورد زندگی می کنند.

................................................... )دو سال قبل(
خورشید دارد طلوع می کند.

................................................... )نیم ساعت قبل(
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کلمه ی رمز
…………

دانه ی بالل
………

نمی ترسد
………

بعد از خرداد می آید
…………

مخالف سرما
…………

     هنر و سرگرمي

1 از روی سرمشق زیر با خِطّ زیبا بنویس.

ور �آ دس�ت  �به  دلی  وا�خی  �ت ا  د�ت �خمی �با�ش ه�خر  �ک��تن،  �ش دل 

ور �آ دس�ت  �به  دلی  وا�خی  �ت ا  د�ت �خمی �با�ش ه�خر  �ک��تن،  �ش دل 

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

2 جمله ای از درس را که به فداکاری »حسین فهمیده« اشاره کرده است، بنویس.

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

3 به موش کور کمک کن، تا پاسخ های درست را جلوی هر در بنویسد. به این ترتیب، درها باز 

می شوند. وقتی موش به سطح زمین رسید، باید اّولین حرف کلمه های نوشته شده را کنار هم بگذارد و 
کلمه ی رمز را پیدا کند. وقتی آخرین در باز شد، به موش کمک کن و آن را روی پرچم بنویس.
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     نگارش

  الف( به تصویرها نگاه کن. موضوع هر تصویر چیست؟ 

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

ب( یکی از دو موضوع را به دلخواه انتخاب کن و یک بند درباره ی آن بنویس.

موضوع:

گام اّول برای نوشتن بند، انتخاب یک »موضوع مناسب« است.
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امال و واژه آموزي

1 متن درس را بخوان، همه ی جمله هایی را که فرمانروا به پیرمرد گفت، جدا کن و بنویس.

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

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

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

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

2  اّول یک بار متن درس را برای خودت بخوان، بعد کتاب را ببند و کلمه هایی را که به یاد 

می آوری، در زیر بنویس.

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

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

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

مانند نمونه، به این قسمت از کلمه، یک جزء دیگر اضافه کن، تا کلمه ی معنی داری ساخته شود. 3

سرزمینزمین

سر

 درس هفتم
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     امال،بیاموز و بگو

1   با توّجه به متن، جاهای خالی را با کلمه های مناسب، کامل کن.

در زمان های دور ........................ زندگی می کرد که خیلی دوست داشت از ........................ همه ی 

مردم باخبر باشد. برای همین ........................ گرفت به شهرهای ........................ برود ........................ 

که داشت درخت ها و ........................ را نگاه می کرد از دور ........................ را دید که در حال کاشتن 

........................ است. پیرمرد با ........................گودالی در زمین می کند. 

2 مانند نمونه کامل کن.

ـَ  ماَمکلمه ـَ  شاَشکلمهـ ـ

بیلشــبیل ــمزرعه اممزرعه

میوه عمر

محصولوسایل

النهسبزه

3 دور کلمه هایی که زمان آینده را نشان می دهند، خط بکش.

خواهد گفتـ  درو کردـ  کاشته بودیدـ  می رفتـ  خواهی شنیدـ  گفته استـ  

می خواهم بخوابم
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     هنر و سرگرمي

1 از روی سرمشق زیر خوش خط و زیبا بنویس.

ود �خمی �ش م�یّسر  �ب  �گ�خ �ب  ،  ر�خ ا�بُرده  ان �برارد �که کار �کرد�خ ن �گر�خ�ت   ، �ب د �آ مرخ

ود �خمی �ش م�یّسر  �ب  �گ�خ �ب  ،  ر�خ ا�بُرده  ان �برارد �که کار �کرد�خ ن �گر�خ�ت  ، �ب د �آ مرخ

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

2 جمله های نامرتّب را مرتّب کن.

الف( فكرـ  ماـ  درـ  باشیمـ  بایدـ  همـ  بهـ  دیگرانـ  زندگی

ب( محبّتـ  باـ  شماـ  کنیدـ  بهـ  مهربانـ  دیگرانـ  تاـ  نیزـ  آن هاـ  باشند.

3 جدول را کامل کن.

کارهای خوب

یرفـ

یبـربـ

یازر
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     نگارش

 بندهای زیر را بخوان و برای هر یک، موضوع مناسب بنویس.

موضوع: ...............................................................

فاطمه دفتر نّقاشی اش را باز کرد. او می خواست یک نّقاشی قشنگ بکشد و آن را کنار 
عکس پدر بگذارد. عکس پدر توی تاقچه بود. پدر جلوی مسجد خّرمشهر ایستاده بود و لبخند 
می زد. خانه های اطراف او ویران شده بودند. فاطمه با خودش گفت: »چطور است عکس پدر 
را بکشم.« بعد خوب به عکس پدر نگاه کرد. پدر تفنگ داشت. قمقمه داشت. سربند داشت و 

پوتین پوشیده بود.

موضوع: ...............................................................

مدرسه های امروزی در ایران، از حدود صد و پنجاه سال پیش پدید آمده اند. ابتدا تعدادشان 
کم بود. چون مردم به مکتب خانه عادت داشتند، آن را بهتر از مدرسه می دانستند. کم کم به 
تعداد مدرسه ها اضافه شد و کتاب های درسی نوشته شد. از آن زمان، مدرسه ها تغییر زیادی 

کرده اند و باز هم تغییر خواهند کرد.  

برای نوشتن یک بند، انتخاب موضوِع مناسب، اهّمیت دارد.              
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     فّعالیت های تكمیلی

1 با توّجه به کلمه ا ی که داده شده است، جمله را بازنویسی کن.

امسال دانش آموزاِن کالس سوم ابتدایی، خوب درس می خوانند.

الف( ...........................................................)سال گذشته(

ب( ............................................................ )سال آینده(

2 جمله ها را به ترتیب اتّفاقات داستان پری کوچولو، مرتّب و شماره گذاری کن.

  گربه با پری کوچولو بازی می کرد و مواظب بود که او سرما نخورد.

  پری کوچولو با خوش حالی رنگین کمان را گرفت و به آسمان برگشت.

  یک روز که پری کوچولو با مادرش به زمین آمد، او را گم کرد.

   خاله خرگوشه لباسی را که بافته بود، به تن پری کوچولو پوشاند.

1  پری کوچولو و مادرش در آسمان زندگی می کردند.

3  یک کتاب داستان در کالس بخوانید و به صورت گروهی، پرسشی طرح کنید. پس از آن، 

هر گروه برگه ی خود را با گروه بعدی جابه جا کند. سپس هر گروه به سؤالی که در اختیار 
دارد؛ پاسخ دهد.
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