
   درس دهم: باغچه ی اطفال

  درس یازدهم: فرماندهِ  دل ها

  درس دوازدهم: اتّفاِق ساده

فصل پنجم



    

1 با توّجه به متن درس، واژه ها را كامل كنيد.

و - - سر�ـگ  - - -      ـ - - - �خ ـ - - - ا�ق �خ�ش

ـ - - - - -  ـ - - - - - - -�قصـ - - -    اطـ - - -  �خمي �پ اس�ق

2 با توّجه به متن درس، جاهاي خالي را با كلمه هاي مناسب كامل كنيد.

ادي را  ّ �خ ي و �ق ا�ي ّ �خ د �پدر ......................... �ب ، �خ�خ ه �بان �پس ا�خ �پا�يان دوره ي م�ك�ق�ب �پ ار �با�خ �بّ �ب
�پ �يك  اد �بود؛ اّما ه�ي �پ �ب�ي اس�ق د و �گ �قن ........................ مس�ب . �پدر او رد سا�خ �ياد �گ��خ�ق
و�ياي او را .......................... �خمي �ك�د.  ور و �خهن �ب ا�خ ا�ين كارها ........................ �پ��ش
، �پس ا�خ ........................  دم�ق �به مردم مي �و�خ�ق عله ي ...................... �خ او �كه رد �ش

اد. �ي�خ ا�خ�ق بر ا�خي رد �ق� ك� دا�ي� �ك�دن �كود�كس�ق � گاري �به �خ مو�خ دن �ب�اي �آ سش
3 نمودار جمله هاي زير را رسم كنيد.

                                  

�يد.      م ا�ند�ي�ش د�يد.    ح�ك�ي ا �ن�ن �ن �يد. م�ي وا�ب  مهرداد �خ

 درس دهم

 امال و دانش زباني
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   امال

1 با توّجه به متن درس، كلمه هايي كه حروف زير را دارند، پيدا كنيد و بنويسيد.

2 پنج جمله از متن درس را كه به نظرتان جالب است، بنويسيد.
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کس

هنر و سرگرمي

1 از روی سرمشق زير، خوش خط و زيبا بنويسيد. 

ا�خي  �ب ون �با�خ �ب �پ �با�خي هر رو�خ و هر سش مهر �با  اس�ق  كار  ول  �خ م�ش

ا�خي  �ب ون �با�خ �ب �پ �با�خي هر رو�خ و هر سش مهر �با  اس�ق  كار  ول  �خ م�ش

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

دان د �خ�خ �ي ورسش ا�بسش ا�ين �خ ان ا�خ �ق �باس�ق �با�خ د�بس�ق �ي برخ و �خ سرس�

دان د �خ�خ �ي ورسش ا�بسش ا�ين �خ ان ا�خ �ق �باس�ق �با�خ د�بس�ق �ي برخ و �خ سرس�

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

2 در متن درس، كلمه هايي را 

پيدا كنيد كه با نشانه هاي داخل 
در  را  آنها  شوند؛  آغاز  بادبادک 

دنباله های بادبادک ها بنويسيد.
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درک متن

 جمله هاي زير را بخوانيد و به كلمه هايی كه مشّخص شده است، توّجه كنيد.
1 شير كوچولو از اين ماجراها بي خبر بود؛ چون قدم يازدهمي را بر نداشته بود.   

2 حرفش را ادامه نداد؛ زيرا خوابش برده بود.  
3 چون كاغذي براي نوشتن نداشت، روي ماسه هاي نرم كنار دريا مي نوشت.       

در مثال هاي باال كلمه هايی مانند»چون « و »زيرا«، جمله ها را به هم وصل مي كنند؛ مثاًل 
در شماره ي يك، دو جمله ي زير با » چون « به هم وصل شده اند. دّقت كنيد كه جمله ي اّول 

مفهومي را بيان مي كند و جمله ی دوم دليل آن را مي گوید. 

  شير كوچولو از اين ماجراها بي خبر بود.
  قدم يازدهمي را بر نداشته بود.

زيرا« به هم وصل   در متـن درس»  باغچه ي اطفال « جمالتي را كه با »   اّما« ، »  ولي « و »
شده اند، پيدا كنيد و در كادر زير بنويسيد.
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 متن زير را بخوانيد.
پرستوها بهار و تابستان را به آسودگي به سر مي برند؛ اّما در آغاز پاييز دشواري هايي براي 
آنها پيش مي آيد. در آن هنگام، حشرات كمياب مي شوند و هوا رو به سردي مي رود. به ناچار، 

پرستوها بايد النه ي خود را ترک بگويند و به جاهاي معتدل تري كوچ كنند. 
وقتي كه زمان كوچ آنها فرا مي رسد، دسته دسته روي بام ها يا سيم هاي برق جمع مي شوند 
و به نظر مي آيد كه به گفت وگوي مهّمي مشغول هستند. به زودي، عّده اي ديگر از راه دور 
مي رسند و جنب  وجوش آنها رفته  رفته زيادتر مي شود؛ تا اينكه يك روز صبح كه از خواب 

بر مي خيزيم، از پرستوها نشاني نمي بينيم. آن وقت معلوم مي شود كه آنها كوچ كرده اند. 
در اين سفر دراز، خطرهاي بسياري وجود دارد. يكي از اين خطرها، تغييرات هواست. خطر 
ديگر، حمله ي پرندگان شكاري مانند عقاب، شاهين و قر قي است. اين پرندگان، هنگام پرواز، 

ناگهان خود را در ميان پرستوها مي اندازند و با چنگال هاي نيرومند خود، آنها را مي ربايند. 

 متن باال از چند بند تشكيل شده است؟ بنويسيد هر بند درباره ی چه چيزي بود.

 موضوع كلّي متن چيست؟

نگارش
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امالوواژهآموزي

1 از روي بند دوم درس با خّط خوش و خوانا بنويسيد.

 درس یازدهم
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2 كلمه هـاي زير را با دّقت بخوانيد. آنهايي را كه در متـن درس وجود دارد، پيدا كنيد و يك بار 

از روي آنها بنويسيد.

 
 ، �ت وح�ش ا�ني،  ارم�ن  ، دل،حال�ت مع�ت ه،  ي و�ت�ن �ب  ، �باع�ت �ش كاو،  �ب لك�ن اصله،  �ن ا�بله،  م�ت و�ن،  �ن�ن

وط ا، س�ت ا، س�تّ هم�ت

3 با هر يك از كلمه هاي زير، يك جمله ي جديد و مناسب بنويسيد. 

�ي� وص�خ   �خا�پدخ

�ي� �خا�پدخ ير � �قس�خ

�ي� گي �خا�پدخ � �خس�ق
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امال

1 بند سوم درس را با دّقت بخوانيد و كلمه هايي كه صداي » ز « دارند، پيدا كنيد و بنويسيد.

 اكنون كلمه هاي نوشته شده را با توّجه به شكل هاي مختلف صداي » ز « دسته بندي كنيد.

2 با توّجه به متن درس،كلمه هاي پنهان شده در جدول را پيدا كنيد و بنويسيد.

ی ص �خ ر م د

ن �خ ص و س �ق

ا ط �گ �پ ر �ب

�ب �ش ا �ب م ع

�خ ل ی �خ �ق م

ی ح �ق �خ ا ل

ر �خ ص و �ب ی

�ك ی ر �ش ل ا

�پ �ش �خ ع ه �ق

�خ م و ل �خ م
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هنر و سرگرمي

1 از روی سرمشق زير، خوش خط و زيبا بنويسيد. 

اس�ق  �گ� �يه  ما  د ه ي  �خ�خ او�ب  اس�قگاه  ده  �خ�خ ما  �گ� �يه ي  او�ب  گاه 

اس�ق  �گ� �يه  ما  د ه ي  �خ�خ او�ب  اس�قگاه  ده  �خ�خ ما  �گ� �يه ي  او�ب  گاه 

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

د مي �ك�خ �ياري  �ب �آ را  دل  �خده اس�ق �گ� �يه  �يع�خي ا�ين �كه دل ها �خ ده  �خ�خ

د مي �ك�خ �ياري  �ب �آ را  دل  �خده اس�ق �گ� �يه  �يع�خي ا�ين �كه دل ها �خ ده  �خ�خ

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

2 در جدول زير، يك كلمه با كلمه های ديگر فرق دارد. آيا مي توانيد آن را پيدا كنيد؟

   

صي مر�خ

ر �خ �ق م�خ

ا�ب م��ق

لوم م�خ

ه م�خط�ق

مي ر�خ�ق

مطم�ئن
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                درك متن

 متن زير را بخوانيد و به سؤال هاي آن پاسخ دهيد.
»ساعت ده شب بود، توی کوچه فوتبال بازی می کرديم. اسم آقا ابراهيم را از بچه های محل شنيده بودم 
اّما برخوردی با او نداشتم. مشغول بازی بوديم. ديدم از سرکوچه شخصی با عصای زيربغل به سمت ما 
می آيد. از محاسن بلند و پای مجروحش فهميدم، خودش است. کنار کوچه ايستاد و بازی ما را تماشا کرد. 
يکی از بچه ها پرسيد: »آقا ابراهيم بازی می کنی؟« گفت: »من که با اين پا نمی توانم اما اگه بخواهيد توی 
دروازه می ايستم.« بازی من خيلی خوب بود اما هرکاری کردم نتوانستم به او گل بزنم. مثل حرفه ای ها 
بازی می کرد. نيم ساعت بعد وقتی توپ زير پايش بود، گفت: »بچه ها فکر نمی کنيد االن ديروقته؟ مردم 
می خوان بخوابن.« توپ و دروازه را جمع کرديم. بعد نشستيم دور آقا ابراهيم. بچه ها گفتند: » اگه ميشه از 
خاطرات جبهه تعريف کنيد.«                                  )کتاب »سالم بر ابراهیم«، خاطرات شهید  ابراهیم هادی (

شهيد ابراهيم هادی در سال ١٣٣٦ در تهران به دنيا آمد. او چهارمين فرزند خانواده بود. ابراهيم به 
پدر و مادرش بسيار احترام می گذاشت. او نوجوانی بيش نبود که پدرش را از دست داد و طعم تلخ يتيمی 
را چشيد. از آنجا بود که همچون مردان بزرگ، زندگی اش را به پيش برد و به شخصيتی ماندگار تبديل 
شد. او از کودکی اهل ورزش و تالش بود و اين کار را با ورزش پهلوانی يعنی ورزش باستانی شروع 
کرد. در واليبال و کشتی بی نظير بود. هرگز در هيچ ميدانی پا پس نکشيد و مردانه می ايستاد. دوستانش 
هنوز دالوری های او در جبهه را به ياد دارند. او هميشه از خدا می خواست گمنام باقی بماند. سرانجام در 
٢٢ بهمن سال ١٣٦١ در منطقه ی فّکه، خدا دعايش را مستجاب کرد. ابراهيم سال هاست گمنام و غريب 

در فّکه مانده تا خورشيدی باشد برای راهيان نور. 

١  چرا نويسنده در سطردوم بند اّول، کلمه ی »اّما« را به کار برده است؟ 

٢ آقا ابراهيم بعد از نيم ساعت بازی کردن، به بچه ها چه گفت؟ 

٣  ابراهيم در چه ورزش هايی مهارت داشت؟

آيا خداوند دعای ابراهيم را برآورده کرد؟ چگونه؟ 4
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             نگارش

 متني بنويسيد كه سه بند داشته باشد. موضوع كلّي متن » نان« است. براي اين موضوع 
كلّي، سه موضوع كوچك تر بنويسيد تا موضوع هر يك از سه بند متن باشند.     

 موضوع هر بند را بنويسيد. 

بند سوم : 

بند دوم : 

بند اّول : 

نان
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 درس دوازدهم

    

امال و دانش زباني

1 كلمه هايي را كه آخر آنها صدای / ه / است در متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.
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2 با توّجه به متن درس، كلمه هاي دو نقطه اي را پيدا كنيد و بنويسيد.

    

3 نمودار جمله هاي زير را رسم كنيد.

د�يد.   �با�خم �خ�خ  معلّم مهر

د.      �ي م دا�خا ا�خد�يسش ��ك�ي

�يد. وا�ب و�و �خ  د�خ�قر �كو�پ
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امال

1 ابتدا حروف كلمه ي نوشته شده را جدا كنيد؛ سپس مانند نمونه براي هر حرف، دو كلمه 

بنويسيد.

�ق
ّررا�ق م�ق

ا�ق ا�قّ�خ
�ره �ق

2 پانزده كلمه ي جديد كه در كتاب »مطالعات اجتماعي« خوانده ايد، بنويسيد.
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مو�ش �ش و م

....... ....... و م

....... ....... و م

....... ....... و م

....... ....... و م

مو�ش �ش و م

....... �ش ....... م

....... �ش ....... م

....... �ش ....... م

....... �ش ....... م

مو�ش �ش و م

....... �ش و .......

....... �ش و .......

....... �ش و .......

....... �ش و .......

هنر و سرگرمي

1 از روی سرمشق زير، خوش خط و زيبا بنويسيد.

ه �بو �ك�د  برخ ون گل و س� و را مي �قوان �پ و رو �ك�د �ق �په را��ق �په ساده �به �وي �ق

ه �بو �ك�د  برخ ون گل و س� و را مي �قوان �پ و رو �ك�د �ق �په را��ق �په ساده �به �وي �ق

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

2 در هر ستون به جاي حرف اّول، دوم و سوم 

تا  بنويس  جديد  حرف  يك  كلمه ي  »  موش «، 
كلمه های معني داري ساخته شود.
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درک متن    

 داستان زير را بخوانيد و به سؤال هاي آن پاسخ دهيد.

يكي از غالمان امير نوح ساماني سراسيمه نزد بوعلي سينا آمد و گفت: »امير در حال مرگ 
است. پزشكان بسياري براي او آورده اند؛ اّما آنها نتوانستند او را درمان كنند. اكنون براي درمان 
او شما را احضار كرده اند.« بوعلي به سرعت خود را به بالين بيمار رساند و پس از معاينه ي او 
دستور داد داروهايي تهيه كنند و خود، شب و روز در كنار بستر ماند. دوازده روز گذشت و معالجات 

همچنان ادامه داشت تا اينكه امير سالمت خود را به دست آورد و اندک اندک از بستر برخاست.
يك روز امير رو به بوعلي كرد و گفت: »تو زندگي ام را به من باز گرداندي، هر چه مي خواهي 
بگو تا به تو بدهم.« بوعلي گفت: »من به مال و ثروت عالقه اي ندارم فقط از شما مي خواهم 
اجازه ي ورود به كتابخانه ي دربار و استفاده از آن را به من بدهيد.« امير با تعّجب پرسيد: »فقط 
همين؟!« بوعلي گفت: »براي من استفاده از كتابخانه از همه ي ثروت هاي دنيا باالتر است.«

1 كلمه ي » او « در سطر سوم به چه كسي اشاره دارد؟

2 چرا نويسنده در سطر دوم  كلمه ي » اّما « را به كار برده است؟

3 چرا نويسنده در سطر چهارم » و « را به كار برده است؟

4 اين داستان دو پيام مهم داشت.  آن دو پيام چه بود؟

5 به نظر شما بهترين عنوان براي اين داستان چيست؟ چرا؟
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 متن زير را بخوانيد.
روزي بهار، تابستان، پاييز و زمستان با هم گفت و گو می كردند. صحبت از اين بود كه هر يك بهتر 
نّقاشي كرد، بمانَد و بقيه، دست از نّقاشي بردارند و بروند. آنها تصميم گرفتند خورشيد جهان افروز را 
به داوري انتخاب كنند. خورشيد پذيرفت كه بين آنان داوري كند. چهار هنرمند، شروع به كار كردند.

اّول، بهار قلم به دست گرفت. نخست دستي به شاخه هاي درختان هلو، بادام، سيب و درختان ديگر 
برد و بر آنها گردنبندهايي از گل های صورتی آويخت. در جنگل با رنگ نيلي، گودال هاي كوچك و 
بزرگ درست كرد و در اطراف اين گودال ها گل هاي نرگس و بنفشه را پراكند. حشرات گوناگون، 
زنبورهای عسل و پروانه ها را روی گل ها و پرندگان را در دشت ها و جنگل ها در حال پرواز نشان داد. 

بلبل را روی شاخه، خرگوش را ميان جنگل و غوک را در بِركه نشانيد. 
دومين نّقاش يعنی تابستان گرم، دست به كار شد. تابستان با رنگ سبز ِتيره، سراسر جنگل را 
رنگ آميزي كرد. كنار جنگل را با بوته هاي انبوه تمشك زينت داد. بر شاخه هاي درختان ميوه، آن قدر 

سيب گلگون و گالبي و ميوه هاي ديگر آويخت كه شاخه ها تاب نياوردند و به سوي زمين خم شدند. 
نّقاش سوم، پاييز، براي كار خود، رنگ هاي آتشين انتخاب كرد و اّول به سراغ جنگل رفت. بعضي 
از درختان را با رنگ زرِد ليمويي پوشانيد، برخي را به رنگ ارغواني و بعضي ديگر را به رنگ قرمز 
روشن درآورد. به رنگ كاج ها و سروها و صنوبرها دست نزد. با خود گفت: »  بگذار اينها همان طور كه 
هستند، باقي بمانند.« و اين بود كه كاج ها و سروها و صنوبرها به همان رنگ سبز تيره  باقي ماندند.

آن گاه زمستان، قلم به دست گرفت. او در يك روز، تمام سطح زمين را به رنگ سفيد درآورد. 
بر تن كوه ها و دشت ها، لباس سفيد پوشانيد. سطح رودخانه ها را با قشر نازكی از يخ، بّراق كرد. 
روي صنوبرها و كاج ها پوشش سنگيني از برف پوشانيد. روي برف ها نقش و نگار ها و جاي پا هاي 

گوناگون، نّقاشي كرد: جاي پاي خرگوش ، كبك و آن دورها جاي پاي گرگ.
 موضوع بندهاي دوم تا پنجم را بنويسيد. 

 حاال به موضوع بند اّول فكر كنيد. موضوع بند اّول كلّي تر است و فضاي حاكم بر متن را 
نشان مي دهد. اين بند در ابتداي نوشته مي آيد و »بند مقّدمه« ناميده مي شود.

    نگارش

بند دوم : 

بند چهارم : 

بند سوم : 

بند پنجم : 
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