
  درس دوازدهم: ایراِن عزیز   درس سیزدهم: درس آزاد 

  درس چهاردهم: ایراِن آباد



 درس دوازدهم

امال و واژه آموزي

1  ده کلمه از درس انتخاب کن و از روی آن ها، با خّط خوش بنویس. 

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

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

2  حروف الفبا را یک در میان، به ترتیب بنویس. حاال با استفاده از آن ها، پنج کلمه بساز.

حروف الفبا
............................................................................................................................

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

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

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

3 متن را بخوان و جاهای خالی را با کلمه های مناسب، کامل کن.

نمکدانـ   گلدانـ   شمعدانـ   قندان

شبی در تاریکی برادرم به سراغ .................. رفت تا قند بردارد. ناگهان دستش به .................. خورد و 
شاخه ی گل داخل آن به زمین افتاد. مادر از خواب بیدار شد. شمع را داخل ..................گذاشت و آن 

را روشن کرد. 
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  امال،بیاموز و بگو

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

سرزمین زرخیزـ  نعمتـ  زیارتـ  دریای خزرـ  دل انگیزشـ  افتخارـ  برازنده ترـ  صبورـ  

حقیقتـ  فرهنگـ  رونقـ  زادگاهـ  طمعـ  حریصـ  آزردهـ  نهراسیم

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

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

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

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

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

2  جمله های به هم ریخته را مرتّب کن.

 آغوش، جای، ایران، مردم خوب، را، است، در، داده، خود.

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

 کرده، فرهنگ، خدمت، ایران، به، جهان، است.

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

3 یک موضوع را به دل خواه انتخاب کن و یک بیت شعر درباره ی آن بنویس.

...........................................................................
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     هنر و سرگرمي

1 از روی سرمشق، با خّط خوش و زیبا بنویس.

ا �ب �ی �ز ا�یران   ، ی  �یرز ع�ز و  و�ب  ما�ز ا�زه ی  �ز ای  ی،  �با�ش ده  �ز �پا�ی

ا �ب �ی �ز ا�یران   ، ی  �یرز ع�ز و  و�ب  ما�ز ا�زه ی  �ز ای  ی،  �با�ش ده  �ز �پا�ی

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

2 جدول را کامل کن.

4 پایتخت  3 پایتخت ایران  2 بلندترین قلّه ی ایران  1 محِلّ حرم حضرت معصومه )س( 

7 شهر  6 نام دریای شمال ایران  5 از محصول های کشاورزی شمال ایران  مذهبی ایران 
دوحرفی نزدیک تهران

1

2

3

4

5

6

7
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                  نگارش 

  یک موضوع به دل خواه انتخاب کن. موضوع را به موضوع های کوچک تر تقسیم کن. یکی از 
موضوع های کوچک را که اّطالعات بیشتری در مورد آن داری، انتخاب کن و درباره ی آن، 

یک بند بنویس.

موضوع کلّی: ..........................................................

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

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

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

داشتِن آگاهی و اّطالعات بیشتر درباره ی یک موضوع، کاِر بندنویسی را آسان تر می کند.

موضوع:
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 درس سیزدهم

امال و واژه آموزي
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  امال،بیاموز و بگو
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  هنر و سرگرمي
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                  نگارش 
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 درس چهاردهم

امال و واژه آموزي

1 از روی مطلبی که نماینده ی گروه »همبستگی« گفت، با خِطّ خوانا و زیبا بنویس. 

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

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

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

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

...............................................................................
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2   پنج کلمه ی مهّم درس را سمت راست جدول بنویس. بعد آن ها را در ستون چپ جدول به 

ترتیب حروف الفبا مرتّب کن. 

کلمه های مهّم درس به ترتیب الفباییکلمه های مهّم درس

3  محِلّ کار هر شغل را در جدول بنویس.

محِلّ کارشغل

نانوا

عّکاس

قّصاب

بّقال

خّیاط
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     امال،بیاموز و بگو

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

  ما .................. را که انسان هایی پرتالش هستند دوست داریم.

  همه ی مردم باید .................. و تاریخ میهن خود را خوب بشناسند. 

  زبان فارسی برای حفظ میهن بسیار .................. است.

  اگر ما در علم و .................. پیشرفت کنیم .................. ما همه جا .................. و سربلند می شود.

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

مرزیـ  اهّمیتـ  مرزنشینانـ  برخاستـ  مناطق مختلفـ  صنعت

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.

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

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

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

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

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

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

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

82



3 مانند نمونه، کامل  کن.

مریم آمد.

علی آمد.

پدرش آمد.

مریم

علی

پدرش

آمد

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

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

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

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

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

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

آموختند
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..............

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

درس 1

درس 3

درس 5

درس 7

درس 9

درس11

درس 6

درس 14

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

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

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

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

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

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

     هنر و سرگرمي

1 از روی سرمشق، خوش خط و زیبا بنویس.

اد م�ب �تِن من  د  ،  ا�ش �ب �ز ا�یران  و  اد�پ �زده  �یک �تن م�ب �بد�ین �بوم و �بر ، �ز

اد م�ب من  �تِن  د  ،  ا�ش �ب �ز ا�یران  و  اد�پ �زده  �یک �تن م�ب �بد�ین �بوم و �بر ، �ز

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

2  در چرخ و فلک زیر با توّجه به شماره ی درس ها، یک کلمه ی جمع از متن درس پیدا کن و 

بنویس.
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     نگارش

 الف( این بند را بخوان و به جمله ی اّول آن دّقت کن.

لباس، بدن را درمقابل انواع مختلف آب وهوا، محافظت می کند. در روزهای سرد، بهترین راِه 

گرم نگه داشتِن بدن، پوشیدِن لباِس مناسب است. هوایی که بین الیه های لباس وجود دارد، 

بدن را گرم نگه می دارد. در روزهای گرم، لباس های سبک، نازک و روشن، بهترین نوِع لباس 

است. چون پوست را خنک نگه می دارد و می گذارد که هوا به بدن برسد.

ب( حاال متن زیر را بخوان و جمله ی اّول بند را بنویس.

 ...............................................................................................................  فصِل اّول، بهار است که زمین

را پر از گل و شکوفه می کند. تابستان، دومین فصِل سال است که با تعطیلی مدرسه، اوقاِت 

زیباست.  آن  برگ ریزان  که  است  پاییز  آغاز می شود. سومین فصل،  دانش آموزان  َفراغِت 

آخرین فصِل سال، زمستان است که بارِش برف در آن، لباِس سفید، بر تِن طبیعت می پوشاند.

جمله ی اّول بند، جمله ی اصلی آن است.
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     فّعالیت های تکمیلی

1 مانند نمونه، با توّجه به کلمه ی داده شده، جمله را بازنویسی کن.

شهید دوران، دالورانه پرواز کرد.

الف( شهید اردستانی، دالورانه پرواز کرد. .......................................... )شهید اردستانی(

ب( ...............................................................................................................  )جنگید(

ج( ............................................................................................................... )شهید شد(

د( ............................................................................................................... )شهید بابایی(

2   در داستان »خروس ایرانی« فرمانده ی سپاه ایران دستور داد که خروسی بیاورند تا ارزن ها را 

بخورد. منظور او از این کار چه بود؟

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

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

3   یک کتاب داستان بخوان و سه سؤال از آن طرح کن. نام کتاب و سؤال هایت را در کادر زیر 

بنویس. 
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