
  درس شانزدهم: پُرسشگری

 درس هفدهم: مدرسه ی هوشمند

فصل هفتم



 درس شانزدهم

               امال و دانش زباني

1 ده كلمه كه به نظر شما مهم اند از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

2 زير شكل صحيح كلمه هاي داخل كمانك، خط بكشيد.

د. دار دا�ن�ش هس�ت�ن حل( و دوس�ت هل - �ج من سرس�ن�ت )�ج دان، د�ش م�ن ( دا�ن�ش ال�ن
�يد(. را�ن �يد - مي �گدن را�ن ود را )مي �گ�ن گي �ن �ند� ا�ت �ن يرو�ني وا�پس�ين لح�ن � حان �ج ( ا�جور�ي �ج
د. ا�يي هس�ت�ن ( �ن�ن �ي�ج �ي�ج و )�ت��ي�ج - �نر ودا�ت ع�ج �جال مو�ج ي ها �جه د�ن ( �جع�ن �پ

3 نمودار جمله هاي زير را رسم كنيد.

ي �ن��يد.    . مسعود گل را ا�ن گل �ن�و�ش ده �گ��ن�ت �ن  دوس�تم �تو�پ را ا�ن �ن�وسش
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د    

�ت    

�ت    

د�تّ�ت    

د  م�ن دا�ن�ش

�ت  �ي ح�ت     �ت

تهرمان  �

حال�ت    

ا    �ن�ن

                  امال

1 مانند نمونه كامل كنيد.

                                        

2 با توّجه به متن درس، جاهاي خالي را پر كنيد.

گي  �ند� ان ا�ي�ا�ني �جود و همه ي �ن لسو�ن ر�گ �ت��ين ...................... و �ن�ي كي ا�ن �ج�ن � يرو�ني، �ي � حان �ج  ا�جور�ي
ر�گ �جه عّل�ت  د �ج�ن م�ن . ا�ين دا�ن�ش �ت سش ي �گدن �ت و دا�ن�ش ا�ندو�ن �ي ح�ت او رد ....................... و�ت

�يد.  ا�ن�ته ....................... مي ور�ن �ن هاي �ناسش يرن � �ن �پ د و �جه �كسش �ي .................... مي ا�ند�ي�ش
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 هنر و سرگرمي 

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

�جاد  ا  لك�ت �ي �ك�دگار  �ج�  وا�ندن داد حمد  و�ت ردس �ن �كه مرا �ش

�جاد  ا  لك�ت �ي �ك�دگار  �ج�  وا�ندن داد حمد  و�ت ردس �ن �كه مرا �ش

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

�نهاد  ردس  هواي  من  سر  اد رد  اس�ت ّ�ت  م��ج من  دل  رد 

�نهاد  ردس  هواي  من  سر  اد رد  اس�ت ّ�ت  م��ج من  دل  رد 

..................................................................................................................................................
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2 پاسخ هر سؤال را در خانه ی خود در جدول بنويسيد.

م. اال�ت ........ مي ده�ي  �جه �وؤ

د. ار مي �كسش �ن �ت  �كسي �كه ا�ن

. سان �ن�ي��ت  �آ

م. �ن�ي �ي �مان مي �ج ها رد �آ  رو�ن

 ......... مو�ش دارد، مو�ش هم �گو�ش دارد.

. د اس�ت ل�ن ال�ن �ج  محن

. مده اس�ت دي �كه رد ردس �آ م�ن  �نام دا�ن�ش

�ند ّ�ت مارد �جه �ن��ن  مهر و م��ج
 علم حسا�ج

د يروم�ن  �ن�
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درك متن

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

حدود هزار سال پيش کودکی در شهر ری به دنيا آمد. پدرش زکريا، نام فرزندش را 
محّمد گذاشت که بعدها به نام »رازی« شهرت پيدا کرد. محّمد از کودکی به کسب 
علم و دانش عالقه داشت. در آن زمان شهر ری يکی از مراکز مهم علم و ادب بود. او 
بسيار کنجکاو و دقيق بود و هميشه باعث تعّجب معلمانش بود، زيرا تمام درس هايش را 
به درستی و کامل ياد می گرفت. محّمد، رياضيات، ستاره شناسی و بيشتر علوم زمان خود 
را در روزگار جوانی فراگرفت. او علم پزشکی را به طور جّدی دنبال کرد و برای تکميل 
تحصيالتش به شهر بغداد رفت و در آنجا به مرتبه ی استادی در اين علم رسيد. پس از 
بازگشت از بغداد، بيمارستانی در شهر ری تأسيس کرد و در آنجا عالوه بر مداوا و درمان 
بيماران، به تربيت دانشجويان زيادی پرداخت. از مهم ترين صفات اين پزشک بزرگ 
می توان به اخالق نيکو و خوش رفتاری او با بيماران اشاره کرد. رازی نسبت به بيماران 
نيازمند و تهيدست هم بسيار مهربان بود. او در علم پزشکی يافته ها و کشفّيات فراوانی 
از جمله »الکل« دارد و آثار زيادی را از خود به يادگار گذاشته است. کافی است بدانيم 
بسياری از کتاب های او در برخی از دانشگاه های مشهور جهان تدريس می شود. اين 
پزشک، دانشمند و کاشف عالی مقام که از افتخارات بزرگ مسلمانان و کشور ماست، در 

شهر ری، همان جا که به دنيا آمده بود، درگذشت. 
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1 محّمد پس از بازگشت از ری، چه کرد؟ 

2 چرا محّمد به »رازی« شهرت پيدا کرد؟ 

3  دو مورد از صفات رازی را بنويسيد. 

4  چرا نويسنده در سطر چهارم متن، کلمه ی »زيرا« را به کار برده است؟ 

5 برای اين متن يک عنوان مناسب بنويسيد. 
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                  نگارش

 انشايي بنويسيد كه چهار بند داشته باشد. موضوع انشا » پاييز « است. ابتدا بند مقّدمه را 
بنويسيد. سپس براي موضوع كلّي »  پاييز « دو موضوع كوچك تر بنويسيد تا موضوع هر يك از دو 

بند بعدي متن باشند. در پايان بند نتيجه گيري را بنويسيد.  

 موضوع هر بند را بنويسيد.

 بند سوم :  

 بند دوم : 

پاییز
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 درس هفدهم

 امال و واژه آموزي

1 براي هر يك از شكل هاي صداي » س « دو كلمه از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

2 از روي بند پنجم درس با خّط خوانا و زيبا بنويسيد و زير كلمه هايي كه براي اّولين بار با آن 

روبه رو شده ايد، خط بكشيد.
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3 با اضافه كردن اجزاي زير به كلمه  ي مناسب، كلمه هاي جديد بسازيد. 

ار �نده�ز

وره         گل         دو        �ش

ا�ي وي           �يا�ج          سش �ج

     

                 امال

1 ابتدا حرف دوم هر كلمه را مشّخص كنيد؛ سپس با كنار هم قرار  دادن آنها كلمه اي بسازيد.

ر - �بعد -  اصله - �ترار - ح�تّي - حا�ض  ع�کس - �ض
ه - �بّرا�ت - ح�یاط ا�ض �یه - �ت �ب ا�ضه - �ش �ض ا�ب �ک�ت

لَمس -  ول -  �غ م�ش دوس�ت -  ا�ب -  مه�ت

دو�ت - صدای معلّم ص�غ
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2 الف( پنج جمله از متن درس را كه به نظر شما ارزش اماليي دارند، انتخاب كنيد.

 ب( در گروه هاي دو نفره قرار بگيريد.
پ( از جمله هاي انتخابي خود به هم گروهي تان امال بگوييد.
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                 هنر و سرگرمي 

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

لك�نم  كار  �په  من  لگ�ن�ت  كي  لك�نم�كود� ار  حن ا�ن�ت كار  ن  �آ �جه  ا  �ت  

لك�نم  كار  �په  من  لگ�ن�ت  كي  لك�نم�كود� ار  حن ا�ن�ت كار  ن  �آ �جه  ا  �ت  

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

مو�ن  �آ معر�ن�ت  و  �تم�ش علم  گ�ن ل و �گ�دد رو�ن   �جِ م��ن�ت �ت ا سش �ت  

مو�ن  �آ معر�ن�ت  و  �تم�ش علم  گ�ن ل و �گ�دد رو�ن   �جِ م��ن�ت �ت �تا سش  

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

2 هر دسته از كلمه ها را  از كوچك به بزرگ مرتّب كنيد.

مدرسه

��ياط

كالس

هر  �ش

ا�جان �ن�ي

�كو�په

�ج��گ

رد�ن�ت

ا�نه سش

ا�ن�يه �ش

ساع�ت 

ه �ت د�ت�ي
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                 درك متن

 با توّجه به متن درس» مدرسه ي هوشمند«، ترتيب رويدادهاي زير را شماره گذاري كنيد.

  آن روز بّچه ها به كمك نرم افزار آموزشی، تمرين های 
درس را انجام دادند. آنها از كتابخانه و آزمايشگاه مجازی 

هم استفاده كردند.
  وقتی وارد حياط مدرسه شد، صدای شادی بّچه ها او را به 

ياد دوستانش انداخت.
به  سقف  از  هم  چيزی  و  بود  معلّم  ميز  روی    رايانه ای 

تخته ی سفيِد جلوی كالس نور می تاباند.
شبيه  رنگی،  صفحه ای  ديوار  روی  كالس،  در    جلوی 
گوشی های همراه لمسی بود كه بّچه ها دستشان را روی 

آن قرار می دادند و بعد وارد كالس می شدند.
1  مهتاب پس از بيرون آمدن از خانه، نفس عميقی كشيد و 

از هوای دلنشين بهاری لّذت برد.
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  كتاب خواني

يك كتاب داستان دركالس بخوانيد و مانند فّعاليت صفحه ی قبل، رويدادهای آن را به ترتيب 
بنويسيد.

نام داستان: ........................
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 انشايي بنويسيد كه پنج بند داشته باشد. موضوع انشا »  ايران، وطن من « است. ابتدا 
بند مقّدمه را بنويسيد. سپس براي موضوع كلّي »  ايران، وطن من  « سه موضوع كوچك تر 
بنويسيد تا موضوع هر يك از سه بند بعدي متن باشند. در پايان بند نتيجه گيري را بنويسيد.  

 موضوع هر بند را بنويسيد. 

ایران، وطن من

  

 بند سوم :  

 بند چهارم :  

 بند دوم : 

               نگارش
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talif@talif.sch.ir

Email


