
  درس پانزدهم: دریا  درس شانزدهم: اگر جنگل نباشد 

  درس هفدهم: چشم های آسمان



س پانزدهم
 در

امال و واژه آموزي

1 قسمت هایی از شعر را که دوست داری، خوش خط و خوانا بنویس.

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

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

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

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

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

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

2 کلمه های زیر را از متن درس پیدا کن و در جدول بگذار.

کلمه ی دو حرفی

کلمه ی سه حرفی

کلمه ی چهار حرفی که یکی از نشانه های 
»غ« را دارد.

کلمه ی پنج حرفی که یک نشانه در آن 
تکرار شده باشد.
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3   نام چند عضو از بدنت را در ستون اّول می بینی. مانند نمونه، به هر کدام نشانه ی ) ه( اضافه 

کن، سپس آن را در جای خالی بنویس. 

کلمه ی جدیدترکیب با )ـه(عضو بدن

گوشهگوش+ ـهگوش

لب

دماغ

چشم

  امال،بیاموز و بگو

1  از کلمه های درس ، دوازده کلمه را به دل خواه انتخاب کن و از روی آن ها با خّط خوانا و زیبا 

بنویس.

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

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

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

...............................................................................
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2 جاهای خالی را با کلمه های مناسب از متن درس، کامل کن.

 می برد .............................. از نوازش آب

 ساحل بی خیال ..............................

 می شوم شاد و می زنم ..............................

 مثل ماهی میان آب ..............................

 آسمان .............................. و دریا رام

 زندگی مهربان و من ..............................

3 مانند نمونه، جمله ها را تکمیل کن. 

مادرمثلخورشیداست؛چونبامهربانیاشبهزندگیمن،گرمامیبخشد.

 معلّم مثل .............................. است؛ چون ............................................................................. .

 کتاب مثل .............................. است؛ چون  ........................................................................... .

 دریا مثل .............................. است؛ چون  ............................................................................. .
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     هنر و سرگرمي

1 از روی سرمشق، خوش خط و زیبا بنویس.

هن اس�ت ل�ب م�ی ون �ت ارس ، �چ �ب �ف ل�ی ا �ف �ب �ف اس�تا�ی من  �فه ی  س�ی رد  گی  � هم�ی�ش ام�ش  �ف

هن اس�ت ل�ب م�ی ون �ت ارس ، �چ �ب �ف ل�ی ا �ف �ب �ف اس�تا�ی من  �فه ی  س�ی رد  گی  � هم�ی�ش �فام�ش 

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

2  یک کلمه از درس انتخاب کن. مخالف آن را بنویس. بعد جمله ای بنویس که هر دو کلمه، 

در آن باشد.

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

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

3  جدول رنگارنگ: با دّقت به جدول نگاه کن. کلماتی را که باهم شباهت دارند، مانند نمونه، با 

یک رنِگ مشّخص، رنگ آمیزی کن.

آسایشگاهآشپزخانهخوش قیافهموجوداتآزمایشگاهسرحال

خوش بوقطعاتهنرمنددلپذیرکتابخانهدودکش

نمازخانهسربلندخاطراتآرایشگاهسربنددل خواه

دل نشیننمایشگاهمیخ کشخوش مزهگل خانهمجّلت

خوش حالهواکشسودمنددست کشمشاهداتسرزنده

نفت کشدلگرمحیواناتسرافرازارزشمندکارگاه

7
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                  نگارش 

1  بندهای زیر را بخوان و به ارتباط جمله ی اّول بند با بقیه ی جمله ها توّجه کن. آیا بقیه ی 

جمله  های بند در تکمیل جمله ی اّول، نوشته شده اند؟

الف( هیچ وقت خاطره ی اّولین روز مدرسه را فراموش نمی کنم. آن موقع، هفت ساله بودم. 

به   خاطر دارم که یک روز صبح زود دست در دست بابا به مدرسه رفتم. مدرسه یک حیاط 
بزرگ و قدیمی داشت و پر از بّچه های قد و نیم قد بود. همین قدر یادم هست که صف 

بّچه ها تشکیل شد و من در صف کلس اّولی ها قرار گرفتم. 

ب( آلودگی هوا دالیلی دارد. در شهرهای بزرگ، هوا آلوده است. من در روستا زندگی می کنم. 
هوای روستا تمیز است. روستا کارخانه ی صنعتی ندارد. دیروز همراه دوستم به یکی از باغ های 

اطراف روستا رفتیم. تعداد زیادی درخت  در آن باغ بود. درختان هوا را تمیز می کنند. 

2  یکی از بندهایی که خواندی، خوب نوشته نشده است. همان طور که متوّجه شدی، جملت 

آن بند، جمله ی اّول را توضیح نمی دهند. حاال تو دوباره آن را بنویس. دّقت کن جمله هایی 
که می نویسی، جمله ی اّول بند را تکمیل کنند.  

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

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

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

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

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

جمله های یک بند باید در تکمیِل جمله ی اّول بند، نوشته شوند.
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 درس شانزدهم

امال و واژه آموزي

1   از روی هفت خِطّ اّوِل درس، با خِطّ خوانا و زیبا بنویس.

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

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

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

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

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

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

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

93



2   کلمه های زیر را با دّقت بخوان.

کاغذـ  ماسهـ  اکسیژنـ  ویرانـ  حفظـ  غوطهـ  مواظبتـ  آغازـ  مناطقـ  روزگاریـ  

مراقبـ  قایق

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

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

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

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

3  با کلمه های زیر، جمله بساز.

.......................................................................................................................خطرناک

.......................................................................................................................دردناک

.......................................................................................................................تابناک
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     امال،بیاموز و بگو

1   از متن درس جمله هایی را پیدا کن که این کلمه ها، در آن ها آمده است. سپس از روی جمله ها 

بنویس.

غّرشـ  گستردهـ  مشغولـ  پهناورـ  استراحت

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

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

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

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

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

2 متن زیر را بادّقت بخوان و از روی کلمه هایی که مشّخص شده است، بنویس. 

جنگل، درخت های انبوه و تناور دارد. گاهی میمون های بازیگوش بر شاخه های درختان 
مشغول بازی هستند. اگر جنگل نبود کمد، در و پنجره و کاغذ به وجود نمی آمد.

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

3  مانند نمونه، جدول را  کامل کن. 

محّمد جنگل زیبا را دید.محّمد چه چیزی را دید؟محّمد دید.

..........................................نرگس چه کسی را ملقات کرد؟نرگس ملقات کرد.

..........................................معلّم چه چیزی را خواند؟..........................................
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     هنر و سرگرمي

1 از روی سرمشق، خوش خط و زیبا بنویس.

ا�فم می �ف�ش رد�ف�تی  ود   �ف دس�ت  ا�فم�به  می �ک�ش �بی  �آ وی  �ب �چا�ی�ش   �به 

ا�فم می �ف�ش رد�ف�تی  ود   �ف دس�ت  ا�فم�به  می �ک�ش �بی  �آ وی  �ب �چا�ی�ش   �به 

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

2   به کلمه های زیر دّقت کن. با نشانه ی آخر هر کلمه، واژه ی بعدی شروع می شود. این کار را 

ادامه بده و جاهای خالی را کامل کن.

..........................................میمون نسیم پرندگان

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

از بین کلمه های باال، سه کلمه را به دل خواه انتخاب کن و در یک جمله به کار ببر.

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

3 قطعاِت این جورچین، به هم ریخته اند. آن ها را مطابق با شماره های جورچین، شماره گذاری 

کن. سپس جمله ی روی آن را بخوان و بنویس.

آن کوشـ

سرماطبیـ
ـعت 

یه ی ملی

ا باشیم

در حفظ
ماست 
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                  نگارش 

  این بند را کامل کن.

به جمله ای که در ابتدای بند می آید، »جمله ی موضوع« می گویند.

موضوع: پرچم

پرچم ایران، سه رنگ دارد 
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 درس هفدهم

امال و واژه آموزي

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

آسمان صاف و زیباست و ستاره ها با .................. خاّصی آن را .................. از ستاره .................. 

خورشید را گرفتم. حّس .................. داشتم. آسمان چقدر گسترده و .................. است. می خواستم 

فریاد بزنم و از خدای بزرگ برای آفرینش این همه زیبایی و .................. تشّکر کنم. 

2    از متِن درس، به خودت امل بگو.

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

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

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

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

............................................................................
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3 مانند نمونه، ابتدا وصل کن، سپس کامل کن.

دامن

کالم

رفتار

کفش

دوستانه

دخترانه

پسرانه

مؤّدبانه

..................  بسیار خوب و پسندیده است.

 دامن دخترانه خیلی زیبا است.

..................  مخصوص پسران است.

.................. شیرین و شنیدنی است.                                
         

     امال،بیاموز و بگو

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

رخت خوابـ  پشت بامـ  غّرشـ  لّذتـ  درخششـ  نقطه های نورانیـ  مناطق  ـ 

وصل   کردنـ  غرق تماشاـ  هیجان انگیزـ  بی نهایتـ  سراغـ  نورافشانیـ  

چهار  فصل   زیبا  ـ  شبانه روزـ  چرخش عظیمـ  مسافرت فضایی

آن ها را در درس پیدا کن و از روی آن ها بنویس.

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

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

............................................................................
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2  کلمه های جدول را از درس پیدا کن و بنویس.

پ

عو

مم

تآ

3  مطالب مهّمی را که از درس آموختی، یادداشت برداری کن.

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

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

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

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

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

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

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

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

اِم کار ن �که �فر�ب
ا ن �کُ �ف دا�یا، �چ رس�تگار�ف ما  و  ی  �با�ش ود  �ف و�ف�ش �ت

کار اِم  �فر�ب �که  ن  �کُ ن  ا  �ف �چ دا�یا،  رس�تگار�ف ما  و  ی  �با�ش ود  �ف و�ف�ش �ت

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

2 آرزوی خود را در یک جمله بنویس.

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

3   کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا، با خّط راست به هم وصل کن.

غروب آفتاب
1 5

آسمان

ستارگان

مسافرت فضایی    خورشید
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     نگارش

   به موضوِع »آب« فکرکن. آن را به موضوع های کوچک تر تقسیم کن. یک موضوع را 

انتخاب کن و در مورد آن، یک بند بنویس. در نوشتن جمله ی موضوع، دّقت کن.

موضوع کلّی: آب

موضوع کوچک تر: .........................................

جمله ی موضوع، به خواننده کمک می کند تا موضوع را آسان تر بفهمد و پیام را درک کند.

موضوع:  .....................................................
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     فّعالیت های تکمیلی

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

 دانش آموزان کتاب را خواندند.

الف( ............................................................................................................... ) مریم و خواهرش(

ب( ............................................................................................................... )دیدند(
ج( ............................................................................................................... )مجلّه(

د( ............................................................................................................... )خریدند(

2  در داستان »افتادن از آسمان« مرد زورگو از اینکه گفت: »من از آسمان افتاده ام« چه 

منظوری داشت؟

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

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

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

3   متن زیر را با دّقت بخوان و به سؤال های آن پاسخ بده.

در هر کندو ی زنبور عسل، یک ملکه و تعداد زیادی زنبور کارگر زندگی می کنند. اگر تعداد زنبورهای 
کارگر کافی نباشد، در کندو بی نظمی ایجاد می شود. ملکه،  از اسفند تا شهریور ماه حدود سه تا پنج هزار 
تخم می گذارد و به طور متوّسط سه تا چهار سال عمر می کند. زنبورهای کارگر از شیره ی گل ها عسل 
تولید می کنند. آن ها فقط در فصل زمستان زندگی آرامی دارند. عمر زنبورهای کارگر کمتر از زنبور ملکه 

 است. آن ها در تابستان فقط پنج هفته و در زمستان تا شش ماه عمر می کنند.

الف( کلمه ی »آن ها« که در متن مشّخص شده است، به چه کسانی یا چه چیزهایی اشاره دارد؟

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

ب( چرا عمر زنبورهای کارگر در تابستان، کوتاه تر از زمستان است؟

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