
   درس سیزدهم: لطِف حق

  درس چهاردهم: ادب از که آموختی؟

  درس پانزدهم: شیر و موش

فصل ششم
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  درس سیزدهم

امال و واژه آموزی

1 با توّجه به جای نشانه های هر کلمه، مانند نمونه کلمه بسازید.

2 كلمه هايي را كه يكي از نشانه هاي » ه « و » ح « دارند از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

لنمونه: م�ز�ز

ان و�ز �ت

 ومـ  ا  د  ر  ر �ز �آ

 ر ـ �ـگ ـ  لـ  �یـ    لسـ �ز �ج

ـ �ت

و

ـ �ز

ا
ن
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                 امال

1 متن زير را با استفاده از كلمه هاي داده شده، كامل كنيد.

 - ا�زدوه - عدل  �ت ل�یل - ع�ش  �ج �یان - �جاطل - ر�جّ ط�ز  
�جا  و    ا�زدا�ز�ت �یل  �ز رود  �جه  را  وي   ....................... �زرمان  �جه  موسي    ��ت ح�ز   مارد 
 ! �جا�ش �ز �گران  مد: »�ز �آ �كرد. رد ا�ین ه�زگام وحي  گاه  �ز   �زد�ش �زر�ز �جه  �گرا�زي  �ز ....................... و 

 ................... ما  �زرمان  �جدون  رود   . اس�ت ده �پروري  �ز �ج و   ................... ما  وه ي  �ی سش

ار.«  را �جه ما �جس�پ �زد�ت واهد �كرد. �زر�ز �ز �ز

2 كلمه هاي جدول را از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

م
م
س
�ج

�ز

ا

�ج

3 هر يك از كلمه هاي زير را در جاي خالي مناسب بنويسيد.

ال�ج �گردا�گرد - دمادم - س�اس� - ل�ج
  ا�ت �ت مسش   م��ی�ت �ج   ا�ز  ..................... �جال  �ت اس�ت ی�  مس� ا�جان هاي  �ز�ی امام،  ورود  ه�زگام           
د،  �ز �ز �ی �ج �ج ود  حز مع  �ج رد  را  امام  د  وا�زس�ت�ز مي �ت دوري،  سال  ده  �پا�زرز   ا�ز �پس  �كه  �ز ا�ی   ا�ز م�دم  �جود. 
مد.   �زرود �آ �ت ماي امام �جر دل هاي عا�ش �ی ادي �جود�زد. �جاال�زره هوا�پ ور و سش ..................... �ش

  ی� ...................... ا�ز � لك�ج د�زد. صداي �ت ه �ز مد�زد، م�دم ......................... او �ل�ت و�ت�تي امام �آ
د. �ز�یده مي سش ه� �و سش
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هنر و سرگرمي

1 از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسيد.

ن �ز�ت�ش ها ا�ز �ك�يس�ت  ، ا�ي �تم �به �گو�ش �با�ز گ�ز ي ا�ش عالي اس�ت � ا �ش ، �ز�تّ اد اس�ت �يداس�ت اس�ت �پ

ن �ز�ت�ش ها ا�ز �ك�يس�ت  ، ا�ي �تم �به �گو�ش �با�ز گ�ز ي ا�ش عالي اس�ت � ا�ش اد اس�ت ،�ز�تّ �يداس�ت اس�ت �پ

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

2 حروف این كلمات را در جدول رنگ بزنيد؛ سپس با حروف باقيمانده، یك كلمه ي معنادار 

بنویسيد كه در درس آمده باشد.

کلمه : ............................................

ا

�ز

�ك

�ب

د

�گ

�پ

ط

ل

�ت

ر

م

ع

ن

�ب

�ز

و

�پ

س

�ز

ه

ح

�ش

�ت

ی

كم - �بس�پرد   - �په - ح� �ت - عدل - مو�ب �ته - ر�ب - �زرد - ع�ش گ�ز �
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      درك متن

 الف( جمله هاي زير را بخوانيد و به كلماتي كه مشّخص شده است، توّجه كنيد.
  ابتدا در شـهر مرند اقامت گزيدم و در مدرسـه هاي اين شـهر به معلّمي پرداختم؛ سپس به 

تبريز رفتم.
 براي مادِر شير كوچولو آب و غذا مي گذاشت؛ بعد هم در قفس را مي بست و مي رفت.

 نرگس آب پاش پالستيكي قرمز را برمی دارد و پر از آب مي كند؛ بعد به طرف من مي آيد.
  نخستين كار اين مسافراِن از راه رسيده، اين است كه النه هاي سال گذشته ي خود را بيابند. 

سپس اگر آسيب ديده باشند، آنها را مرّمت كنند و اگر خراب شده باشند از نو بسازند.
     در مثال هـاي باال كلمه هاي» سـپس« و » بعد« مفهوم جمله ها را به هم پيوند داده اسـت. اين 
 كلمه هـا ترتيب زماني را نشـان مي دهند؛ مثاًل در جمله ي شـماره ي يك، نويسـنده اّول در شـهر 

» مرند « بوده است و بعد به » تبريز « رفته است. 

 ب( از متن » قدم يازدهم « و » انتظار« جمله هايي را كه مفهوم آنها با كلمه هاي» سپس« و 
»   بعد« به هم وصل شده  است، پيدا كنيد و بنويسيد.
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           نگارش

 متني بنويسيد كه سه بند داشته باشد. موضوع كلّي متن » بهار« است. ابتدا بند مقّدمه را 
بنويسيد. موضوع كلّي »   بهار« ، به دو موضوع كوچك تر زير تقسيم شده است، آنها موضوع هر  يك 

از دو بند بعدي متن هستند.     

عيد نوروز بند سوم: 

زيبايي طبيعت و شكوفه دادن درختان بند دوم: 

بهار
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  درس چهاردهم

      امال و دانش زبانی

1 از روي بخش اّول درس با خّط خوانا و زيبا بنويسيد.

2 مانند نمونه، كلمه هايي را كه در يك گروه قرار دارند، دسته بندي كنيد.

  ّد�ج ، موؤ دا�ج ، �آ   اد�ج
 

ور �ز م�ز
 

عّطار

معطّ�   

 

م   
ع�

معلوم
 

 � �زا�ز
� طز �ز

عط�

عالم

3 نمودار جمله هاي زير را رسم كنيد.

     

 

وا�زد.       ان را حز . م��یم داس�ت �ز�ت ا را �پ دز  ماردم عز د.   �ی د گل را �پ  س��ی
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    امال

1 با توّجه به متن درس، كلمه هاي گروه » الف « را با كلمه هاي گروه » ب « تركيب كنيد و 

كلمه ي جديد را در قسمت مياني بنويسيد.

د ل�ز �تهي�ج

�زمایم�یان

وا�زه�ز� �آ

 الف ب
 

2 حرف اّول هر گروه از كلمه هاي زير را به ترتيب كنار هم قرار دهيد؛ يك كلمه از متن 

درس به دست مي آيد؛ آن را بنويسيد.

اط - �زسش �- ا�زرو�ز طز �ت �ه- م�ز ا�ز ه - �ت ل��ز

�یال�ت �زدگا�زي- �ی ًا- �ز ا�ت م�گ�ین - ا�تّ�ز �ز

�گر سعدي - �مل - �ی�كد�ی

كلمه های جديد
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   هنر و سرگرمي

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

و    �ت داي  �ز ا�زم  �ج �كه    �یرز ع�ز مارد  اي �تواي   و ص�ز �جا�زي و �ط�ز  �تر�جان مه�

و    �ت داي  �ز ا�زم  �ج �كه    �یرز ع�ز مارد  اي �تواي   و ص�ز �جا�زي و �ط�ز �تر�جان مه�

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

ان   �یاران و دوس�ت ّ�ت د م��ج  �زسش وه��گرز �ت اي  و�ز و  مه�  و    ّ�ت ا�یه ي م��ج هم�پ

ان   �یاران و دوس�ت ّ�ت د م��ج  �زسش وه��گرز �ت اي  و�ز و  مه�  و    ّ�ت ا�یه ي م��ج هم�پ

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

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

 - عالم - طال�ج  - مطلو�ج طل�ج

ه- �جي �مل - �جام�ز  - �جاهو�ش �جااد�ج

را�زه - �ز�یل �ی�- �ز ور- سش �ج �ز �ز

- �گ�ز�ت مو�ز�ت  - �جي عسل- �آ ا�زدو�ز�ت

امي سعدی- ��تمان- ما�زَد- �ج
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درك متن

 الف( جمله هاي زير را بخوانيد و به كلمه هايی كه مشّخص شده است، توّجه كنيد.
 اّول، بهار زيبا و دل انگيز قلم به دست گرفت. 
 دومين نّقاش، تابستان گرم، دست به كار شد.

 نّقاش سوم، پاييز براي كار خود، رنگ هاي آتشين انتخاب كرد.
است. كلمه هاي »  اّول«،  انتخاب شده  زيبايي«  آفريدگار  از متن درس »  باال   جمله هاي 
»  دومين« و»   سوم « باعث مي شود مطالب كّل متن به هم ارتباط پيدا كند. اين كلمه ها ترتيب 

زماني را نشان مي دهند. كلمه هايي مانند »  نخست «، »  ابتدا « و » آخر « هم از اين قبيل هستند.

 ب( يكي از متن هاي كتاب علوم يا مطالعات اجتماعي را، كه در آن كلمه هايي مانند » اّول«، 
»  دومين«، »  سوم« ، »  نخست«، » ابتدا « و » آخر« به كار رفته است، بخوانيد و جمله هايی را كه 

اين كلمه ها در آنها است، پيدا كنيد و در زير بنويسيد.
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           نگارش

 متن زير را بخوانيد.

در اوايل بهار، هوا لطيف و دل نشين می شود. دشت ها جامه ي سبز مي پوشند و درختان، 
شكوفه مي دهند. پرستوها، اين پرندگان دوست داشتني نيز از سفر دور و دراز خود، باز مي گردند.

نخستين كاِر اين مسافراِن از راه رسيده، اين است كه النه هاي سال گذشته ي خود را بيابند؛ 
اگر آسيب ديده باشند، آنها را درست كنند و اگر النه ها خراب شده باشند، از نو بسازند. وقتي كاِر 
ساختن النه به پايان رسيد، پرستوها تخم مي گذارند. هر پرستو چهار تا شش تخم سفيد مي گذارد 
و دوازده روز روي آنها مي خوابد. وقتي جوجه ها از تخم بيرون آمدند، پدر و مادر، با حشراتي كه 
شكار مي كنند، به آنها غذا مي دهند. پس از سه هفته، جوجه ها به دنبال پدر و مادر پرواز مي كنند 

و راه و رسم زندگی را از آنها مي آموزند.
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 كم كم سرد می شود، پرستوها ناچار 

می شوند به جاهاي معتدل تري كوچ كنند. 
در اين سفِر طوالنی، 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 به جمع پرستوهای درحال پرواز می زنند و با چنگال هاي نيرومند خود، آنها را مي ربايند. با 
همه ي اين خطرها، بيشتر پرستوها سفر خود را به سالمت به پايان مي رسانند. ديده شده است كه 

بعضي از آنها، سال هاي پي در پي كوچ كرده اند و پس از هر كوچ به النه ي خود بازگشته اند. 
دنيايي كه ما در آن زندگي مي كنيم، شگفتي هاي فراواني دارد. يكي از اين شگفتي ها، بازگشت 
پرستوهاست. اين پرنده هاي كوچك، پس از سپري شدن زمان دراز و پيمودن راهي طوالني، بدون 
آنكه اشتباه كنند، دوباره به النه ي پيشين خود باز مي گردند.  چه كسي قدرت راهيابي و پيمودن اين 
راه طوالني را به پرستوها داده است؟ آنها با چه قدرتي اين راه طوالني را بدون اشتباه مي   پيمايند؟ 

اين همه شگفتي، زيبايي و دانايي را چه كسي در پرستوهاي كوچك نهاده است؟ 
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 به بند مقّدمه توّجه كنيد كه چگونه خواننده را وارد فضاي متن مي كند. سپس موضوع 
بندهاي دوم تا چهارم را بنويسيد. 

               

 به موضوع بند آخر فكر كنيد. موضوع بند آخر كلّي تر است و مطالب متن را جمع بندي 
مي كند و به يك نتيجه مي رسد. اين بند در انتهاي نوشته مي آيد و بند نتيجه گيري ناميده 

مي شود.

بند دوم: 

بند سوم: 

بند چهارم: 
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 درس پانزدهم

                امال و واژه آموزي

1 هر گروه از كلمه هاي زير را به طور مناسب تركيب كنيد و در جدول قرار دهيد.

لگو�ش �ی ، �جا�ز مو�ش

اد ه، ص�یّ �ج �ز �پ

کّ�ه، مو�ش

اه، وحو�ش سش

�ته �ز ه،�ز �یسش �ج

، د�گر رو�ز

 �با » ِ- « �تر�ک�ی�ب �با » ِی«�تر�ک�ی�ب
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2 مانند نمونه كلمه هايي را از متن پيدا كنيد كه آهنگ آنها مانند واژه ي نوشته شده باشد.

�ير �ش

�با�ز  گا�ز 

ي ا�ز �ز

�گو�ش

3 متني بنويسيد كه حّداقل چهار كلمه از كلمه هاي زير در آن به كار رود.

ار  ار  -  گل �ز ه �ز ج�ز ار  -  س� دم �ز ار  -  لگ�ز ار  -  �زي �ز ار  -  �زمك �ز من �ز �پ
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امال

1 با توّجه به راهنمايي هاي كنار هر رديف، كلمه هاي مناسب را از متن درس پيدا كنيد و 

بنويسيد.

 

کلمه هایی که » حـ ح« دارند

کلمه هایی که » فـ ف« دارند

کلمه هایی که » سـ س « دارند

غـ غ « دارند کلمه هایی که » غــ 

کلمه هایی که » صـ ص« دارند

کلمه هایی که » ر « دارند
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2 در هر رديف يك كلمه با بقيه فرق دارد؛ آن را بنويسيد. 

اد، �زالص ص�ید، ص�یّ

�ی� �ی ، �ت�ز ��ت یّ�، م�ز�ز � �ز م�ت

�اصل، حول، م�صول

 هنر و سرگرمي 

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

�جا�ش وي  �ت و  ا وم  م�ت و  وه  ا�و�زد�زس�ت �كوه  اي  �ز �ج و  حپ كم  مح�

�جا�ش وي  �ت و  اوم  م�ت و  وه  ا�و�زد�زس�ت �كوه  اي  �ز �ج و  حپ كم  مح�

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

 و �زره�زگ  اس�ت و �جه دا�زسش در �ت د�ت ه�ز�م�ز ه�    س�ته  �ز�ش صدر  رد 

 و �زره�زگ  اس�ت و �جه دا�زسش در �ت د�ت ه�ز�م�ز ه�    س�ته  �ز�ش صدر  رد 

..................................................................................................................................................................
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2 درباره ي َمَثلي كه در شعر » شير و موش« بود،  نّقاشي بكشيد. 
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  متن زير را بخوانيد و جاهاي خالي را با يكي از اين كلمه ها ُپر كنيد. توّجه داشـته 
باشيد كه برخي از اين كلمه ها، معناي يكساني دارند و تكراري هستند.

 

پوره ي سیب زمیني در کالس

مواّد الزم براي چهار نفر:

1- سيب زميني             4 عدد

2- شير                        1 ليوان

3- نمك                      به ميزان الزم

..................... سيب زميني ها را می شوييد و در يك ظرف آب مي ريزيد و روي حرارت 
مستقيم مي گذاريد تا پخته شود. در مرحله ي ....................... سيب زميني هاي پخته شده 
را پوست مي كنيد ....................... آنها را كاماًل مي كوبيد تا به شكل خمير در آيد. در 
...................  نمك و شير را به سيب زميني اضافه مي كنيد و آنها را مخلوط مي كنيد. حاال 

پوره ي سيب زميني خوش مزه و مقّوي آماده است. 

اكنون كه طرز تهيه ی پوره ی سيب زميني را ياد گرفتيد، يادتان نرود همراه دوستانتان 
آن را در كالس خود آماده كنيد و نوش جان نماييد.

ابتدا، بعد، سپس، نخست، آخر، اّول، دوم

درك متن
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              نگارش

متني بنويسيد كه چهار بند داشته باشد. موضوع كلّي متن، »  مادر « است. ابتدا بند مقّدمه 
آنها  زير تقسيم شده است،  به دو موضوع كوچك تر  بنويسيد. موضوع كلّي »  مادر «  را 

موضوع هر يك از دو بند بعدي متن هستند. در پايان، بند نتيجه گيري را بنويسيد.  

زحمت هاي مادر   بند سوم :  

مهرباني مادر    بند دوم : 

مادر
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