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پیشگفتار :سخنی با آموزگاران محترم
خداي حكيم و داناي مهربان را سپاس ميگوييم كه ما را به مسير تعليم و تربيت اين كشور راهنمايي
فرمود و به ما فرصت داد تا بتوانيم گامي ديگر در بهسازي و تأليف كتابهاي درسي برداريم.
كتابيكه پيش روي شما همكاران گرامي گشوده شده ،حلقهي مياني از زنجيرهي دورهي دوم
ابتدايي است .دورهي ا ّول ابتدايي ،سه سال نخست (  ا ّول تا سوم) و دوره ي دوم ،سه سال دوم (چهارم تا
ششم) ابتدايي را در   بر  ميگيرد .بنابراين ساختار و محتواي فارسي پايهي پنجم از سويي با پايهي چهارم
و پايههاي پيش از آن ،و از سوي ديگر با پايهي ششم و باالتر بايد پيوستگي و همخواني داشته باشد.
در سازماندهي ساختار و تدوين محتوا ،تالش كردهايم اين هماهنگي و نظام پيوستاري را حفظ كنيم.
درك اين انسجام دروني برنامه و كشف پيوستگيهاي عناصر سازهاي آن ،آموزش را به مسير درست
ميكشاند و فرايند ياددهي ـــ يادگيري را نيز معنادارتر ميسازد .به همين سبب از همكاران ارجمند
درخواست ميشود ،پيش از آغاز آموزش ،همهي كارافزارهاي(بسته ی) آموزشي را تهيه و مطالعه
فرمايند و پس از شناخت اهداف آموزشي هر يك از اجزا و تشخيص ارتباط ميان آنها ،تدريس را آغاز
نمايند.
اين كتاب از دو پهنهي اصلي زبان آموزي(مهارت هاي خواندن و مهارت هاي نوشتن) ،به پهنهي
مهارتهاي نوشتاري و مكتوب زبان فارسي اختصاص دارد .در اينجا هدف ما اين است كه دانش آموزان
آنچه را در پهنهي مهارتهاي شفاهي يا خوانداري زبان از كتاب فارسي ،ديده ،خوانده ،شنيده و
آموختهاند و درباره ي آنها انديشيده اند ؛ اكنون بتوانند همانها را بنويسند.
توجه داشته باشيم و
در آموزش بايد به اين در هم  تنيدگي مهارتها و تأثير دو سويهي يادگيري آنها ّ
براي رشد سطح يكي ،از پيشرفت و تواناييهاي ديگري بهره بگيريم .دانشآموزي كه خوب ميخواند
و درك درستي از خواندهها دارد ،ا ّما در تبديل خواندهها به نوشته ،ناتوان است؛ بايد با تكيه بر توانايي
او به درمان ناتواني بپردازيم .الب ّته تشخيص آسيبها و به كارگيري شيوهي مناسب براي رشد سطح
يادگيري و تقويت مهارتها ،از ظرافتهاي هنر معلّمي است.
توجه به اصول حاكم بر برنامهي درسي زبان آموزي و براي تحقق اهداف
بر پايه ي آنچه گفته شد و با ّ
5

مورد نظر آن ،محتواي اين كتاب ،در بخشهاي زير ،سازمان دهي شده است:
امال و واژه آموزي يا دانش زباني :اين بخش به تقويت بازشناسي و كاربست شكل درست
نشانهها و ساخت كلمه در نوشتن ،و تمرين و تثبيت آموختههاي مربوط به دانش زباني ،اختصاص دارد.
درك متن :در اين قسمت ،هدف اين است كه توانايي درك و ميزان فهم دانش آموزان از متنهاي
خوانده شده ،تقويت گردد .براي رشد درك و دريافت ،چند گام (خوانش متن ،ايجاد فرصت براي ّ
تفكر،
تمرين و تكرار و پاسخ به پرسشها) پيش بيني شده است تا دانش آموزان را از سطح ساده و دريافت
اطّالعات آشكار متن به اليه هاي زيرين و سطوح عميقتر درك متن ،هدايت نمايد.
طراحي
نگارش (تصويرنويسي و انشا) :ف ّعاليتهاي اين بخش ،با هدف تقويت مهارت نوشتنّ ،
شدهاند .اين قسمت از كتاب ،در حقيقت ،جلوه گاه اصلي توانايي نوشتاري دانشآموزان است .از راه
نوشتههاي دانشآموزي در اين بخش ،ميتوان به ميزان يادگيري و درك فراگيران از آموزههاي كتاب
فارسي و ديگر درسها پي برد.
در نوشتن از ظرفيت تصوير براي پرورش گفتار و نوشتار ،بهره گرفتهايم و با شگردهايي همچون
د ّقت در جزئيات ،مقايسهي پديدهها ،نوشتن تفاوتها و هماننديها ،تبديل شعر به نوشتههاي ساده و...
اين برنامه را در فارسي پنجم تداوم بخشيدهايم.
نكتهي شايستهي تأ ّمل ،اين است كه هر موضوع نگارشي با چند راهكار همراه شدهاست كه در
عنوان«توجه» تدوين گرديده است.
توجه قرار گيرد .اين راهكارها با
ّ
آموزش و ارزشيابي بايد مورد ّ
هنر و سرگرمي و جمعبندي آموختهها (فقط پايان فصلها) :بخش هنر و سرگرمي ،پاياندهندهي
حس زيباييشناختي را
فصل كتاب و تمريني با هدف جمع بندي و مرور آموختههاست؛ هم جنبهي هنري و ّ
تقويت ميكند و هم فرصتي براي بازيهاي زباني فراهم ميسازد .اين ف ّعاليتها در قالب بازي و يادگيري
طراحي شدهاند كه پاسخ دادن به آنها دانشآموزان را غيرمستقيم به بازخواني و يادآوري
به گونهاي ّ
آموختهها ميكشاند.
گروه زبان و ادب فارسي
دفتر تأليف كتاب هاي درسی عمومی و متوسطه نظری
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امال و واژهآموزي
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 1جمله هایی را که در آنها یکی از واژه های ط ی� ف� ـ � ی�ع ت
بنویسید.

 2با حروف در هم ریختهی زیر کلمه هایی بسازید که ارزش امالیی داشته باشند.
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 3شش واژه ی مخالف یا متضا ّد ِ هم بنویسید و آنها را دو به دو در یک جمله به کار ببرید.
واژه ها

جمله

درك متن
جا های خالی را با یکی از نشانه های ربطِ « ا ّما ،ولی ،چون ،زیرا ،سپس ،بعد » پر کنید.
 1مسعود کاغذو قلم را از احمدآقا گرفت؛    ..............نمی دانست از کجا شروع کند و چه بنویسد.
 2کوه ها منبع خیر و برکت هستند؛  ...............هزاران چشمه از دل آنها می جوشند.
 ............... 3به خداوند اعتماد دارم ،تمام سختی های زندگی را تح ّمل می کنم.

 4استفاده از وسایل نقلیه ی موتوری ،رفت و آمد را آسان کرده است؛ ...............مشکالتی را
هم ایجاد می کند.

 5متن درس تماشاخانه را با د ّقت بخوانید؛  ...............به سؤاالت آن پاسخ دهید.
 6می توانی با استفاده از کتاب ها و نقل قول ها در باره ی آداب و رسوم ّ
محل زندگی خود،
بنویسی؛  ...............برای آن یک عنوان مناسب انتخاب کنی.

...............  7گل ها را خيلي دوست داشت ،تصميم گرفت از اين راه جانشيني براي خود
انتخاب كند.

9

نگارش
توجه به تصویر ،کار های زیر را انجام دهید:
 1با ّ
از تصویر ها ،موضوعی برای نوشتن انتخاب کنید.
درباره ی موضو ِع انتخاب شده ،دو بند بنویسید.

موضوع:

10

مجسم كنيد و دربارهي آن يك بند بنويسيد.
 2يكي از صداهاي زير را در ذهنتان ّ
صداي آبشار

صداي به هم خوردن برگها	              صداي زنبور

موضوع:

توجه:
ّ

به جزئیات تصویر یا موضوع شـنیداری (مانند صدا ،رنگ ،شـکل ،اندازه ،جهت،
نور ،لطافت و  ،)...خوب د ّقت کنید.
موضوعی را که به آن عالقهمند هستید ،برای نوشتن انتخاب کنید.
جزئیاتی را که در تصویر دید ه اید یا در صدا شنید ه اید ،در نوشته ی خود بیاورید.
نشانه های نگارشی را در جای مناسب به کار بگیرید.
11
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امال و دانش زباني
 1کلمه های زیر را با حروف مناسب کامل کنید.
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 2ابتـدا حروف کلمهی نوشـته شـده را جدا کنید ،سـپس مانند نمون ه برای هر حـرف ،دو واژه

بنویسید.
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 3مانند نمونه ،در متن درس ،واژه هایی را که آهنگ یکسانی دارند ،پیدا کنید و بنویسید.

ش�مار ،ه ز�ار� ،نهار

درك متن
حکایت «درخت گردکان» ،جمله های زیر را به ترتیب شماره گذاری کنید.
توجه به متن
ِ
با ّ
زیر سایه ی درخت گردویی دراز کشید و به فکر فرو رفت.

	

ناگهان گردویی از شاخه جدا شد و به پیشانی اش خورد.

ِ
درخت به این بزرگی آفریده
پیش خود گفت« :چرا خدا خربزه را روی بوته و گردو را روی
است».

مرد ،خسته و تشنه با االغش به یک جالیز خربزه رسید.

بی درنگ خدا را شکر کرد و فهمید که هیچ کار خدا بی حکمت نیست.
13

كتابخواني

یک کتاب داستان انتخاب کنید؛ آن را بخوانید و سپس رویداد های آن را به ترتیب ،بنویسید.
نام داستان :
شخصیت ها:

زمان:

مکان:

رویدادها:
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نگارش
شعر « رقص ِباد ،خنده ي گل» را به صورت داستان ،بنويسيد.
موضوع:

توجه:
ّ

قصه ،نكات زير را رعايت كنيد.
در تبديل كردن شعر به ّ
موضوع اصلي شعر و شخصيتهاي آن را حفظ كنيد.
زمان و مكان رويدادها را بيان كنيد.
در بيان رويدادها ،جزئيات را دقيق بنويسيد.
15

     

هنر و سرگرمي و جمع بندی آموخته ها
 1از روی سرمشق زیر ،خوش خط و زیبا بنويسيد.

گل ب�� نخ�دد �بر سر گل ب� تو�ه ها

خو� گل � ،با غ� را
پ�ر � ك ن�د ب�وي � ش

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

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

�ب زا� مي آ��يد پ�رس ت�و �ن غ�مه �خوان

سا�د رد ا ي��ن�ج ا آ� ش� ي�ان
�ب زا� مي ز

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

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

 2جاهای خالی را با نشانه های (  ! . : ،؟ « » ) پر کنید.

پرنده ی کوچک و زیبا ناگهان به زبان آمد و گفت  ... ...ای باغبان مهربان که با درخت ها

مهربانی  ...مرا خوب نگاه کن  ...ببین چقدر کوچکم  ...من گوشت زیادی ندارم که تو بخواهی
کبابش کنی و بخوری  ...همه ی تن من پر و بال است  ...با استخوان های ریز … من ح ّتی یک

لقمه ی کوچک هم برای تو نمی شوم … چرا می خواهی مرا بخوری… …
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طبيعت

كردار
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 3در هر گروه،يك واژه با بقيه
فرق دارد .دور آن را خط بكشيد.

خدا
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رواز

در

س
سوم

امال و واژه آموزی
 1دو بند آخر درس را خوش خط و خوانا بنویسید و زیر واژههایی که از نظر شما ارزش امالیی
دارند ،خط بکشید  .
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 2مانند نمونه واژهها را كنار هم قرار دهيد و واژههاي جديد بسازيد و آنها را در جای خالی،

بنویسید.

پ�رس

خو�
� ش
حال
ج�و

�ب ز�ر گ�

پ�رس و ج�و
......................

�گو
و

�
ش�� گ ف� ت

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

�بد ی�ن

ز�ده
گاه

ال�
ت� ش
�
� گ ف� ت
......................

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

کار
سان

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

 3جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید و سپس یکی از کلمههای جدید را به دلخواه انتخاب

کنيد و جمله بسازید.

� ك ف� ش� � +گر = � ك ف� ش��گر
 + .......گار = .......

کلمه  +گر/گار

واژهی جدید

 + ...........گار

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

� + ...........گر

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

� + ...........گر

واژهی جدید

معنی

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

جمله

19

درك متن
متن زیر را با د ّقت بخوانید.

پسربچه ی خود را به یک دِه برد تا او را با زندگي روستايي آشنا كند.
روزی یک مرد ثروتمند،
ّ
آن دو یک شبانه روز در کلبه ی کوچک یک روستايي مهمان بودند.
در راه بازگشت ،مرد از پسرش پرسید« :نظرت در مورد مسافرتمان چه بود؟»
پسر پاسخ داد« :عالی بود پدر!»
توجه کردی؟»
پدر پرسید« :آیا به زندگی آنها ّ
پسر پاسخ داد« :بله پدر!»
و پدر پرسید« :چه چیزی از این سفر یاد گرفتی؟»
پسر کمی اندیشید و بعد به آرامی گفت« :فهمیدم که ما در حیاطمان یک ف ّواره داریم و آنها
رودخانه ای دارند که نهایت ندارد .ما در حیاطمان فانوس های تزئینی داریم و آنها ستارگان
را دارند .حیاط ما به دیوارهایش محدود می شود؛ ا ّما باغ آنها بی انتهاست!»
ّ
«متشکرم پدر ،تو به
پسربچه اضافه کرد:
با شنیدن حرف های پسر ،زبان مرد بند آمده بود.
ّ
من نشان دادی که ما چقدر فقیرهستیم!»

توجه به متن ،به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
با ّ
 1پسرک چه ویژگی هایی برای زندگی روستایی تعریف کرد؟

 2پیام متن چه بود؟

 3بهترین عنوان برای متن چه می تواند باشد؟ چرا؟
20

نگارش
يكي از موضوع هاي زير را انتخاب كنيد و خاطرهي خودتان را از آن بنويسيد.
روزي كه به كالس ا ّول دبستان رفتم   .سفري كه به يادم ماند   .بازي در يك روز باراني

خاطره اي كه من دوست دارم .روزی که آدم برفی درست کردم .خاطره اي كه در آن مسئله اي
يا مشكلي حل شده باشد.

موضوع:

21

توجه:
ّ

در نوشتن خاطره ،بهتر است نكات زير را رعايت کنید:
زمان خاطره را مشخّ ص کنید:
روز يا شب
صبح ،ظهر يا عصر
فصل ،ماه ،هفته ،روز
ساعت ،دقيقه ،ثانيه

مكاني را كه خاطره در آن رخ داده ،بنویسید:
نام استان ،شهر ،منطقه ،روستا ،محلّه
خانه ،مدرسه ،كوچه
موقعيت هاي جغرافيايي (شمال ،جنوب ،شرق ،غرب ،باال ،پايين و ) ...
توصيف ويژگي هاي مكان
شخصيت هايي را كه در خاطره حضور دارند ،بنویسید:
جنس (دختر ،پسر ،زن ،مرد)
قد ،وزن ،سن (حدود آن را بيان کنید)
رنگ چهره ،مو ،چشم و ...
نام و عنوان يا لقب
شغل
ويژگي اخالقي و رفتاري

22

در

س چهارم

امال و دانش زباني
 1جدول را مانند نمونه کامل کنید.

ف�� ی
�
ض �ل ت
ف� ض� ی�لـ
ف� ض� ی�ـ
ف��ض ـ
ف�ـ

�
محا ف� ظ� ت

خ�
�
صل ت

اس ب� ب
ا�

�
�
غ ف�ل ت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

توجه به متن درس ،جاهای خالی را با واژههای مناسب پر کنید.
 2الف) با ّ
ای فرزندان بکوشید به  ................هنر و فضیلت ،که انسان ثروتمند و  ، ................اگرچه گمنام

باشد و دشمن بسیار داشته باشد ،به سبب  ................و هنر  ، ................در میان مردم شناخته

میشود ،چنان که  ................آتش را هر چه تالش کنند کم شود؛ باز هم  ................میگردد.

ب) از میان واژههایی که نوشتید ،سه تا را به دلخواه انتخاب کنید و در یک جمله به کار برید.
واژهها

،

،

جمله
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صدا
گان
رند
یپ

الوت

شین

ق ما

گوش دادنیها شنیدنیها

بو

قرآن

اخبار
ق ّص
هها
ی ما
دربز
رگ

تی

ک تیک

ساعت

ت

تدر

خش

خش ب
رگ ها

ی
س معلّم

 3الف) از بین واژههای داخل گلبرگ ،گوش دادنیها و شنیدنیها را جدا کنید و در مرکز گل
بنویسید.

ب) یکی از گوش دادنیها را به دلخواه انتخاب کنید و دربارهی آن توضیح دهید.

24

درك متن
به جمله های زیر د ّقت کنید.
بازرگان زندگی خوب و آرامی داشت .فرزندان هم در کنار پدر و مادر ،فضای گرم و پرمهری

داشتند.

آن نقطهی شهر هوای پاکیزهتری دارد و بیمارستان هم باید در همان محل ساخته شود.
مریم گفت « :آنها از تدریس آموزگار خود ل ّذت میبرند» .علی نیز تأیید کرد.

در مثالهای باال « هم » و « نیز» ،جملهها را به هم پیوند دادهاند و معنی دو جمله به هم ارتباط پیدا
میکنند.

یک کتاب داستان انتخاب کنید .سپس جمله هایی را که با « هم» و « نیز» به یکدیگر ارتباط

پیدا می کنند،بیابید و در جدول زیر بنویسید.

هم

نیز

25

نگارش
حکایت زیر را بخوانید و دربارهی مفهوم آن کمی بیندیشید ،پس از درک موضوع ،آن را در دو

بند به زبان ساده بنویسید.

« دو کس ،رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند؛ یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه
آموخت و نکرد:

توجه:
ّ

26

علم ،چندان که بیشتر خوانی

چون عمل در تو نیست ،نادانی».

متن را با د ّقت بخوانيد.
درباره ي معنا و مفهوم آن فكر كنيد.
اگر معناي كلمه اي را نفهميديد ،از واژه نامه پيدا كنيد و يا از كسي بپرسيد.
كلمهها و جملهها را به زبان سادهي امروزي بنويسيد.

در

س
پنجم

امال و واژه آموزی
 1بیتهایی را که واژههای زیر در آنها به کار رفته است ،از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

اد�
مهرگان ،کاهلی ،ز��ی ت
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 2در جدول زیر ،شش کلمه از فصلی که خواندید ،پنهان شده است .آنها را رنگ کنید و زیر

جدول بنویسید.

چ�

و

غ�

خ�

گ�

د

ن

د

ا

ع

ب
�

ر

ا

گ�

ی

ر

ی

ط

ق�

�
ت
ش�

ن
ذ�

د

م

م

ش�

ج�

م

ع

ی

ن

ل

ج�

ظ�

ل

گ� ش�
ز�
ج�

ا

ا

ع

�
ت

و

خ�

�
ت

ی

ه

د

�
ت
ه
ا

ض� س
ا

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

 3مانند نمونه ،کامل کنید.
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خ�ار ب ُ�ن

ی�ع ن�ی

ن�ار ب ُ�ن

ی�ع ن�ی

خ� ی�ار ب ُ�ن

ی�ع ن�ی

ر�ی ش�ه �يا ب� تو�ه ی خ�ار

درك متن
توجه به واژه های مشخّ ص شده ،به سؤاالت پاسخ دهید.
متن زیر را بخوانید و با ّ

پرندهاي كوچك در صحرايي زندگي مي كرد و چند روز بود كه هيچ غذايي به دست نياورده بود.
صيادي در كمين نشست .ناگهان يك
يك روز براي يافتن غذا به كنار جويباري رفت و چون ّ
ماهي از مقابل او گذشت .پرنده فوراً برجست و او را گرفت.
ماهي زبان به التماس گشود و گفت« :اي پرنده ي مهربان! با خوردن ماهي كوچكي مثل
من سير نخواهي شد ،ولي اگر حرف هاي مرا با د ّقت گوش كني و مرا آزاد نمايي ،به تو قول
مي دهم كه هر روز دو ماهي بسيار بزرگ را با خود همراه كنم و از همين محل عبور دهم تا
آنها را بگيري و با خيال راحت ميل كني و اگر به قول من اطمينان نداري ،مرا به هرچه خواهي
سوگند دِه كه به آنچه گفتم ،عمل نمايم».
پرنده گفت« :بگو به خدا»
ا ّما منقار از هم باز كردن همان و ماهي در آب افتادن همان!!

			

حكايت پرنده ي نادان ،ماهي دانا؛ مرزبان نامه  ،مرزبان بن رستم

 1كلمه ي « او» به چه كسي يا چه چيزي اشاره مي كند؟
 2كلمه ي « تو» به چه كسي يا چه چيزي اشاره مي كند؟

 3كلمه ي « همين» به چه كسي يا چه چيزي اشاره مي كند؟
 4كلمه ي « آنها» به چه كسي يا چه چيزي اشاره مي كند؟

 5يك نشانه ي ربط در متن پيدا كنيد و جمله هايي را كه اين كلمه به هم ربط داده است ،در

جدول زير بنويسيد.

جمله ی ا ّول

نشانه ی ربط

جمله ی دوم
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نگارش
قصه ی شعر « چنار و کدوبن» را به نثر ساده بنویسید.
ّ
موضوع:

توجه:
ّ

30

قصه حفظ کنید.
موضوع اصلی شعر را در ّ
قصه و نقش آنها را بيان كنيد.
شخصيت هاي ّ
توجه کنيد تا نوشتهي شما ج ّذابتر شود.
در تبديل شعر به نثر ،به جزئيات موضوع ّ
قصهي خود انتخاب كنيد.
نام جديدي براي ّ
قصه را به صورت جمع بندي بنويسيد.
در پايان ،پيام ّ

  

هنر و سرگرمي و جمع بندی آموخته ها
 1از روی سرمشق زیر ،خوشخط و زیبا بنویسید.

ب�ه ن�ام خ�داو ن�د ج�ان و �خرد

�ك�ز ي�ن

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

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

دا�ا ب�ود
وا�ا ب�ود هر �كه ن
ت� ن

ز� دا�ن ش� دل پ��ير �ب نر�ا ب�ود

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

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

�بر ت�ر

ا ن�د�ي ش�ه

�بر ن��گ�ذ رد

 2از بین موضوع های زیر ،یکی را به دلخواه انتخاب کنید و یک گفت وگوی کوتاه دو نفره درباره ی
آن بنویسید.

فر�
مسا� ت

�خر �ید

31

توجه به جدول واژه ها و نمادها ،نخست متن زیر را بخوانید و سپس آن را بازنویسی کنید.
 3با ّ
شاخه

پرندگان

فضا

دلانگیز

صبور

همیشه

کهنسال

درخت

جمع

اندک اندک

جنگل

شور و هیجان

فرارسید

سرانجام

لحظه شماری

سؤال

عمر

سپری

اشتیاق

د ّقت

دانایی

هوشیاری

تحسین

آرزوی

«عطر

را پر کرده بود.

ی

مانند

همه ی جانوران گرد درخت
زمان موعود

تک تک

32

را

.

بر

و آرام ایستاده بود.

های

وصف ناشدنی

شدند  .آنها برای گرفتن پاسخ

که سالهای زیادی از

ها پاسخ میداد  .جوانهی کوچک که با
میکرد و

نشسته بودند و آواز میخواندند و

خود را

را فرا گرفته بود.

های خود

میکردند.

کرده بود ،با عالقه و

همه چیز را میدید ،در دل خود

شدن را در سر میپروراند».

به
و

در
س
ش

شم

امال و دانش زباني
 1مانند نمونه کامل کنید.

زا� �خود �گ ذ� ش��ته  +ی = زا� �خود�گ ذ� ش� ت��گی
سا��نده  +ی = ...........................................
ز
�پا ی��نده ........................................... = ........ +
ج�اودا�ه ........................................... = ........ +
ن
........................................... = ........ + ................
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 2برای هر کدام از شکلهای صداهای زیر ،یک واژه از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

صدای
 /ز  �/

صدای
  /س/

 3از کدام یک از واژه های درس بیشتر خوشتان می آید؟

چرا این واژهها را دوست دارید؟

35

درك متن
 1کدام دسته از جمله های زیر با بقیه فرق دارد؟ چرا؟
جمله ی ا ّول

جمله ی دوم

دستش را به طرف هندوانه دراز کرد

ولی نتوانست آن را بخورد.

با نگاهش چرخی آن طرف ها زد

و به گوشه ای اشاره کرد.

سرود پایان یافت

حاضران شادمانی می کردند.

حیاط قصر پر از گل بود

ا ّما امپراتور اخم کرده بود.

 2دربارهي سرود ملّی یک بند بنویسید و نشانه های « ا ّما ،ولي ،و» را در آن به کار ببرید.

36

نگارش
تجربهي شنيدن كدام يك از صداهاي زير را داريد؟ احساس خود را از شنيدن آن بنويسيد.
صداي وزش باد پاييزي صداي مادربزرگ صداي سرود ملّي صداي زنگ آخر مدرسه
صدايي كه قب ً
ال شنيده ايد و آن را دوست داريد

موضوع:

توجه:
ّ

يك بار ديگر آن صدا را در ذهن خود مرور كنيد.

نوع احساس خود (شادي ،اندوه ،خشم و  )...را مشخّ ص كنيد.
علّت به وجود آمدن آن حس را بنويسيد.

37

درس

امال

38

هفتم

ِ
(فرهنگبومی)١

نگارش
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د
رس
ه
شت

م

امال و واژه آموزی
 1الف) جدول زیر را با واژههای درس کامل کنید.

1
2

غ�

ق�

3
4
5

6

غ

ق�

غ�

ق�
غ�

ب) یک بار از روی واژههای جدول باال بنویسید.
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......................................

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

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

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


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

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

 2در متن درس ،جمله هايي را كه واژه هاي زير در آنها به كار رفته ،پيدا كنید و بنويسيد.

سردار ش� ج�اع :
ا� وطن :
خ� ك
ش��كوه خ��يره� ك ن��نده:
ع
س�پاه ظ��ي م :
 3از میان واژههای زیر ،واژههایی را که با واژهی « دوست » ترکیب میشوند ،پیدا کنید و

بنویسید.

ف�رو غ�

محاصره

� ک ت� ب
ا�
ن�ا  گاه

مال

وطن

�پا�یداری

�گرامی ت�ر
�
تسل�ی م ز�ر

�:
 ..............دوس ت

ب�ه �کسی می�گو ی� ن�د �که . .....................................................................................

�:
 ..............دوس ت

ب�ه �کسی می�گو ی� ن�د �که . .....................................................................................

�:
 ..............دوس ت

ب�ه �کسی می�گو ی� ن�د �که . .....................................................................................

�:
 ..............دوس ت

ب�ه �کسی می�گو ی� ن�د �که . .....................................................................................
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درك متن
 1جمله هاي زير را با د ّقت بخوانيد و آنها را مرتّب و شماره گذاري كنيد.
و سالم مي شنوي.
كارهاي خو بمان نتيجه ي خوب دارد.
باز همان را به تو برمي گرداند.
حتم ًا تا به حال ،به كوه رفته اي.
و اگر كار بدي انجام دهيد ،به خودتان بدي كرده ايد.
اگر آنجا به كوه سالم كني ،صداي سالمت به خودت برمي گردد.
دنيا هم مثل كوه است.
و كارهاي بدمان نتيجه ي بد.
اگر هم به كوه حرف تند و تلخي بزني،
خداوند در قرآن مي فرمايد :اگر كار خوبي انجام بدهيد ،به خودتان خوبي كرده ايد.

قصه مي گويد ،غالمرضا حيدري ابهري
پيامبر (ص) ّ
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 2متن را با ترتيب درست بنويسيد.

توجه به مفهوم متن ،دو سؤال طرح كنيد و پاسخ آنها را بنويسيد.
 3با ّ

43

نگارش
شرح حال يا خاطرهي يكي از كساني را كه در راه دفاع از ميهن فداكاري كردهاند ،بنويسيد.
موضوع:

توجه:
ّ
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شرح حال يا خاطرهي مورد نظر را ميتوانيد:
از كتابهايي در اين زمينه انتخاب كنيد.
از بزرگترها بپرسيد.
از فيلمهايي كه ديدهايد ،انتخاب كنيد.
از جزئيات گفته شده در نگارش درس سوم استفاده كنيد.

هنر و سرگرمي و جمع بندی آموخته ها
 1از روی سرمشق زیر ،خوش خط و زیبا بنویسید.

�
خو�ا م زر� ا�يران ع ن��بر نس�ي م
� ش

�كه خ�ا�ك ش� �گرامي ت�ر زا� ز� ّر و س�ي م

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

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

�
�
همه ب�وس ت�ا ن ش� ،سراسر گل اس ت

س
�
ب�ه �با غ� ا ن�درون ،الله و ن� ب�ل اس ت

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

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

 2به نظر شما هر یک از جمله های زیر چه پیامی دارد؟
جمله

سرودم ّلی�،خالصهو�ف ش�ردهیا ف� ت� خ� ت ع ظ�
�.
�اس ت
�هاو�خواس�تههای�یکم ّل ت
ارا� ،م ت

جمله

م ی�هن دوس ت�ان ت�ا آ��خر ی�ن ق�طرهی خ�ون ،رد �برا�بر د ش�من �پا�یداری خ�واه ن�د �کرد.

پیام

پیام
جمله

�
�.
صدای سرود ز�ا غ� ب�ورها ،س� ت
کو� �کو�یر را ش �کس ت

پیام
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توجه به واژه های داخل جدول ،به سؤال های زیر پاسخ دهید.
 3با ّ
نواحی

سپاهیان

آشفتگی

چاره

مرکز

هخامنشی خیره کننده اش
شجاع

یکسان

عظیم

با

اندوه

سهمگین

فرزند

بی تابی

بود

حمله ور

شکوه

لحظه

چابک

عظمت

دوست داشتنی

خاطره

سپاه

سالح

این

سوار

گذرگاه

فرمانروایی

اجازه

و

بی باکانه

بلندترین

آهنگ

سرزمین

مانع

پهناور

آریوبرزن

حیرت آور

باختر

تخت جمشید برافراشته

الف) کلمهی بین کلمهی «حملهور» و «برافراشته» را بنویسید............................................. .

ب) سمت چپ واژهی «عظیم» چه واژ ه ای است؟ .............................................

پ) واژ ه ای را که باالی واژهی «گذرگاه» است ،بنویسید.

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

ت) زیر واژهی «سپاه» چه واژ ه ای قرار دارد؟ .............................................

ث) بعد از واژهی « برافراشته» چه واژ ه ای است ؟

ج) باالی واژهی «یکسان» چه واژ ه ای است؟
چ) آخرین واژهی سطر ا ّول چیست؟

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

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

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

ح) واژهی سمت راست کلمهی «  اجازه» را بنویسید.

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

خ) زیر واژهی «لحظه» چه واژ ه ای است؟ .............................................

د) واژ ه ای که با کلمه ی «سر» شروع می شود ،چیست؟

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

ذ) فعلی را که داخل جدول وجود دارد ،پیدا کنید و بنویسید.

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

ر) واژه هایی را که به دست آوردید ،به ترتیب کنار هم قرار دهید و جملهی به دست آمده را بنویسید.

............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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در

س نهم

امال و دانش زباني
توجه به متن درس ،کلمههای گروه « الف و ب» را با هم ترکیب کنید و واژهی جدید
 1با ّ

بسازید.

واژه های جدید

گروه الف:

خو� س�پاس ن�ام � ک ت� ب
ا� پ�ر �خ دا
� ش
گروه ب:

فرو� آ�ور حا ف� ظ� �نما � زگ�ار
ام ی�د � ش
48

توجه به متن درس ،از روی بندی که دربارهی «  نام آوران امروز» صحبت کرده است،
 2با ّ

یک بار بنویسید.

 3جدول زیر را کامل کنید.
جملهی گسترش یافته

جمله ی کوتاه

سام ج�وا� نی ز�ورم ن�د را �با ق�ام ت�ی ب�ل ن�د و مو ی�ی س پ� ی�د د�ید.
ح ی�اط ق�صر پ�ر زا� گل ب�ود.
روا�های �با �بالهای ز� ی� ب�ا و
رد د ش� ت�ی �ب ز� گر� ،پ� ن
خو� آ� ب
�   و نر�گ ز� ن�د �گی می�کرد.
� ش

49

درك متن
توجه كنيد.
 1به نشانه هایی كه زير آنها خط كشيده شدهّ ،
جمله ي ا ّول :هركدام در گوشه اي از كتاب فروشي سرگرم تماشا و خواندن بخش هايي از

كتاب شديم .

جمله ي دوم :ناگزير  ،كتابم را بستم و به آقاي فرهنگ تحويل دادم.

جمله ي سوم :چه كساني اين همه كتاب را مي خوانند ؟
جمله ي چهارم :تو چه گل سرخ زيبايي هستي !

هريك از اين نشانه ها به شما كمك مي كند تا متن را با لحن مناسب بخوانيد و آن را بهتر
درك كنيد.

توجه به جملهها و نشانههای باال ،جدول زير را كامل كنيد.
 2با ّ
شکل نشانه
جمله ی ا ّول
جمله ی دوم
جمله ی سوم
جمله ی چهارم
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نام نشانه

کاربرد

نگارش
یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و با استفاده از «روش مقایسه» ،سه بند دربارهي آن بنویسید.
شیوه ی دفاع از میهن در زمان گذشته و امروز
امروز

شیوه ی دید و بازدیدهای نوروزی در گذشته و

وسیله ی گرم کردن خانه ها در گذشته ،امروز و فردا

وسایل سفر در گذشته ،امروز و فردا

نوع بازی های کودکان در روزگار گذشته و امروز

موضوع:
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توجه:
ّ
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هنگام مقايسه كردن دو چيز:
ویژگی هر یک را جداگانه ذکر کنید.
شباهتهای آنها را بیان کنید.
تفاوتهای آنها را بیان کنید.
علّتهای برتری یکی را بر دیگری بنویسید.
نوشتهي خود را در پايان ،جمع بندي كنيد.

درس
د
ه
م

امال و واژه آموزی
توجه به متن درس ،جاهای خالی را پر کنید.
 1با ّ

اس ت�اد �با ن�گاههای  ، ....................ه�نرم ن�دی او را مید�ید و  ....................می�کردّ ،اما
م
گرد� ن� ی� ف� ت�د .سالها ب�عد حمود �فر ش�چ� ی�ان،
 ....................ب�ود �که  ....................ب�ه �ج ان ش�ا� ش
ر� ج�ها� نی �یا ف� ت� ن�د.
اس ت�ادی ه�نرم ن�د و  ....................رد � ق ّن�ا ش�ی ش�د و  ....................ش�ه ت

 2متن درس را با د ّقت بخوانید و واژههایی را که از دو کلمه یا بیشتر تشکیل شده است،

بنویسید.
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 3کامل کنید.

ه ی� ج�ان +ا ن��گ� ی ز�
�ت ف� ّ� کر  +آ�م� ی ز�

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

غ�م  +ا ن��گ� ی ز�

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

 + ............آ�م� ی ز�

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

 +............ا ن��گ� ی ز�

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

ی�ع ن�ی
ی�ع ن�ی
ی�ع ن�ی
ی�ع ن�ی
ی�ع ن�ی

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

درك متن
الف) متن زیر را با د ّقت بخوانید.
روزی روزگاری مردی زندگی می کرد که دروغگو بود .او هرجا می رفت دروغ می گفت.
همیشه دوستان و نزدیکانش به او می گفتند که دست از این کار ناپسند بردارد؛ ولی او در
جواب می گفت« :کی گفته که من دروغ می گویم؟ من راستگوترین آدم دنیا هستم!» روزی
در یک مهمانی که مرد دروغگو هم مهمان بود ،چند دوست کنار هم نشسته بودند و از هر
دری می گفتند و می شنیدند .یکی از آن میان گفت« :چند روز است که در بازار شهر زعفران
زیاد و ارزان شده .هرکس زعفران نیاز دارد ،بهترین وقت خرید آن است!» مرد دروغگو
ناگهان گفت« :در بازار که زعفران نیست .یک مثقال هم پیدا نمی شود!» مرد زعفران فروش
گفت« :مگر می شود؟ کار من زعفران فروشی است ».مرد دروغگو با تمسخر گفت« :شاید
آنچه تو می فروشی زردچوبه است ،نه زعفران!» زعفران فروش با ناراحتی گفت« :می خواهی
بگویی من دروغگویم ،من دیگر اینجا نمی مانم».
54

صاحب خانه ،زعفران فروش را آرام کرد .یک دفعه شخصی از میان جمع گفت« :من که
می گویم هیچ کس در این جمع دروغگو نیست .چون آدم دروغگو ،ته کالهش سوراخی
دارد!» مرد دروغگو تا این حرف را شنید ،کالهش را از سر برداشت و مشغول نگاه کردن به آن
شد .همه گرم نگاه کردن و خندیدن به او شدند .مرد دروغگو کاله را بر سر گذاشت ،در حالی
که از خجالت رنگ به رو نداشت.
توجه به متن ،به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
ب) با ّ
 1چرا مرد دروغگو گفت در بازار زعفران نیست؟

 2چرا شخصی از میان جمع گفت که هیچ کس در این جمع دروغگو نیست ،چون آدم دروغگو ته
کالهش سوراخ دارد؟

 3چرا مرد دروغگو به سرعت کاله را از سر برداشت و مشغول نگاه کردن به آن شد؟

 4چرا در پایان ،مرد دروغگو خجالت کشید؟

پ) برای متنی که خواندید یک عنوان مناسب انتخاب کنید.
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نگارش
زندگی نامهی یکی از شخصیتهای زیر را بنویسید (یا هر شخصیتي که مورد نظر شماست).
فردوسی

پروین

اعتصامی

محمود

فرشچیان

مهدی

آذریزدی

اسداهلل

شعبانی

رحماندوست

موضوع:

توجه:
ّ
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مصطفی

در نوشتن زندگی نامه ،جزئیات زیر ،ذكر شود:
نام و شهرت
محل زندگی و دورهی تاریخی
ّ
تأثیر و نقش او در ادبیات یا هنر
		
آثار
تحصیالت

در

س
یاز

د

هم

امال و دانش زباني
توجه به متن درس  ،واژههایی که حروف زیر را دارند ،در جاهای مشخّ ص شده ،بنویسید.
 1با ّ

ح

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

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

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

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

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

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

هـ

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

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

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

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

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

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

 2واژه ي میانی واژههای زیر را از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

خ�وا ج�ه ن�ص�یرال ّد ی�ن ت�وسی
� ک ت� ب
ا�ها

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

ن�و�یس ن�ده

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

ش�د

صدای

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

�فرو  ا ف� ت�اد

حر� ک ت�ی

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

آ� غ� زا�

�برای

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

دا�ن ش�م ن�دان
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 3در جملههای زیر ،به جای واژههای مشخّ ص شده ،واژه ي مناسب دیگری بنویسید.
خواجه نصیر با خود گفت« :جامعه برای حفظ ( ).......................خود به سه چیز نیازمند است».

خواجه نظام الملک در شهر ری رصدخانهای ساخت که دانشمندان در آنجا به تحقیق ().....................
پرداختند.

در آسمان علم و فرهنگ ایران ،ستارههای پرفروغ ( ).......................فراوانی میتوان یافت.
او در دوازده شهر مهم ،مدارس شبانهروزی تأسیس کرد (.).......................
درك متن
الف) متن های زیر را بخوانید.
 .١گل های قرمز که انار می شود من همین طور می مانم که آخر چه طوری خدایا آخر چه طوری
از هیچ چیز همه چیز درست می کنی

کنار باغچه می نشینم یک مشت خاک برمی دارم و می گویم آخر قرمزی انار از کجای این
خاک درمی آید شیرینی و قیافه ی قشنگش از کجا ،یک خاک و این همه رنگ این همه بو این
همه طعم

خدایا به یادت می افتم ح ّتی با دیدن دانه های سرخ انار

 .٢گل های قرمز که انار می شود ،من همین طور می مانم که آخر چه طوری؟ خدایا! آخر

چه طوری از هیچ چیز ،همه چیز درست می کنی؟

کنار باغچه مینشینم ،یک مشت خاک برمی دارم و می گویم« :آخر قرمزی انار از کجای این خاک

درمی آید؟ شیرینی و قیافه ی قشنگش از کجا؟ یک خاک و این همه رنگ ،این همه بو ،این
همه طعم!».

خدایا به یادت میافتم ،ح ّتی با دیدن دانههای سرخ انار.
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ب) کدام یک از متن ها را بهتر فهمیدید؟ چرا؟

پ) متن زیر را بخوانید و نشانه گذاری کنید.
مردی تخم عقابی پیدا کرد و آن را در النه ي مرغی گذاشت جوجه عقاب با بقیهي جوجه ها از تخم

بیرون آمد و با آنها بزرگ شد در تمام زندگیش او همان کارهایی را انجام داد که مرغ ها می کردند
برای پیدا کردن کرم و حشرات زمین را می کند و قدقد می کرد و گاهی هم با دست و پا زدن بسیار

کمی در هوا پرواز می کرد

سال ها گذشت و عقاب پیر شد روزی پرنده ي باعظمتی را باالی سرش بر فراز آسمان دید و با خود

گفت «چه باشکوه این همه زیبایی این همه قدرت»

سپس از همسایه اش پرسید «  این کیست» همسایه اش پاسخ داد « این عقاب است سلطان پرندگان
او متعلّق به آسمان است و ما زمینی هستیم»
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نگارش
داستان « راز گل سرخ » (بخوان و بیندیش فصل ا ّول) را یک بار دیگر بخوانید و خالصه ی

آن را بنویسید ،سپس نام جدیدی برای آن انتخاب کنید.
نام داستان:

60

توجه:
ّ

داستان را با حفظ ترتیب رویدادها ،در ذهن خود مرور کنید.
زمان ،مکان و شخصیت های داستان را در خالصه نویسی ،حفظ كنيد.
پيام داستان را در بند پاياني ،جمع بندي كنيد.
نشانه های نگارشی را در جای مناسب استفاده كنيد.
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در

س دوا
ز
د
ه
م

امال

62

ِ
(فرهنگبومی)2

درک متن

63

نگارش

64

هنر و سرگرمي و جمع بندی آموخته ها
 1از روی سرمشق زیر ،خوشخط و زیبا بنویسيد.

اي ا�يران اي سراي

ام ي�د

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

�بر

�
�بام ت

س پ� ي�ده

دم ي�د

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

ا تّ�حاد

رو�ي
راه ما راه ح ق�  ،راه ب�ه ز

ا تّ�حاد

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

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

رم ز�

رو�ي
پ�� ي ز

 2مانند نمونه ،اصلی ترین بخش جمله را مشخّ ص کنید.

�چ و � زفر� ن�د را د�ید ،مو�ی ش� س پ� ی�د

�ب ش�د زا� ج�هان ،ی��کسره ن�ا ام ی�د

�ن
ع ظ�
� و سر ب�ل ن�دی
دا ش�م ن�دان �با ت��ک ی�ه �بر لط ف� پ�روردگار و ت� ش
ال� �بس ی�ار ،ا�یران را ب�ه او ج� م ت

رسا ن�د ن�د.

ب�� نخ�د ن�د �بر من ،مهان ج�هان

زا� ا ی�ن ب چ��ّه رد آ� ش�کار و �نهان

م� ظ ّ
ا� ها رد ق� ف�سه های � ک ت� ب
� ک ت� ب
خو� �نما� ،چ ی�ده ش�ده ب�ود ن�د.
ا� �خ نا�ه �خ ی�لی ن�م و � ش
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 3مسابقه ي كالسي
توجه به تابلوهاي راهنما ،جاهاي خالي را پر كنيد.
با ّ
شروع

1ـ معني واژه ي « َفربه»

محبت
 6ـ نگاهي كه با مهر و ّ
همراه است.

4ـ نويسندهي حكايت بوعلي و
بانگ گاو

 8ـ منظور از سراي اميد

7ـ رصدخانهي مراغه را او ساخت.
    نقش خردمندان» كه
9ـ واژهاي از درس « ِ
با «گاه» همراه است.

3ـ مدرسه ي معروفي كه نظام الملك تأسيس كرد.
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2ـ در قديم به پزشكان مي گفتند.

 5ـ تابلوي معروف استاد فرشچيان

10ـ واژه ي سه حرفي هم معني « انديشه»

د

رس س

یزدهم

امال و واژه آموزی
توجه به متن درس ،واژهها را کامل کنید:
 1مانند نمونه ،با ّ

ب�ی
ا خ��ت ی�ار

ب�ی ا خ��ت ی�ار

خ�دا
......................

خو�
� ش
......................

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

ره
......................

68

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

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

 2ده واژه را که از نظر شما ارزش امالیی دارند ،از متن درس انتخاب کرده و بنویسید.
......................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3معنی هر واژه را بنویسید و هر یک را در جملهای به کار ببرید.

«روان ن�و�یس» ی�ع ن�ی:

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

جمله......................................................................................................................................................... :
.........................................................................................................................................................

« ن�امه ن�و�یس» ی�ع ن�ی:

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

جمله......................................................................................................................................................... :
.........................................................................................................................................................
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درك متن
الف) جمله هاي زير را با د ّقت بخوانيد و به ترتيب درست ،شماره گذاري كنيد.
صاحب مغازه پرسيد « :نردبان چه؟» طوطي ها عاشق نردبان هستند.

به محض اينكه تاب بخورد ،حرف زدنش تحسين همه را برمي انگيزد.

متأسفم ،ح ّتی يك كلمه هم حرف نزد؟»
صاحب مغازه با ّ
تعجب گفت « :واقع ًا ّ

 1فردی يك طوطي خريد؛ ا ّما روز بعد ،آن را به مغازه برگرداند.
فرد يك آينه خريد و رفت.

فرد پاسخ داد« :چرا ،درست قبل از مردنش با صداي ضعيفي پرسيد :مگر در آن مغازه غذايي
براي طوطي ها نمي فروختند؟»

وقتي روز چهارم خريدار وارد مغازه شد،

به صاحب مغازه گفت« :اين پرنده صحبت نمي كند».

چهره اش كام ً
ال تغيير كرده بود.

صاحب مغازه پرسيد « :آيا در قفسش آينه اي هست؟ طوطي ها عاشق آينهاند».
فرد يك نردبان خريد و رفت.

او گفت« :طوطي مرد!»

فرد با بي ميلي يك تاب خريد و رفت.

 9صاحب مغازه براي سومين بار پرسيد« :آيا طوطي شما در قفسش تاب دارد؟ نه؟ خوب
مشكل همين است».

او روز بعد بازگشت و گفت« :طوطي هنوز صحبت نمي كند».
ا ّما روز سوم باز هم آن فرد آمد.
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ب) پس از مرتّب كردن جمله ها به سؤاالت زير پاسخ دهيد.
 1دليل مرگ طوطي چه بود؟
 2طوطي چه كارهايي مي تواند انجام دهد؟

نگارش
یکی از متنهای ناتمام زیر را انتخاب کنید و نوشته را ادامه دهید.
 1با خود گفتم :اگر دست باد ،گیسوی درختان را شانه بزند و آنها را پریشان کند ،آن گاه ...
 2با قامتی بلند و کشیده ،سوار بر اسب از جا ّدهی خاکی ميان درختان میگذشت ...

 3روزی دست در دست عصای پدربزرگ گذاشتم و با آن مسیری را پیمودم ،ا ّول حس کردم
عصا در دستم جا نمی گیرد ولی کم کم او دست مرا گرفت و ...

 4من داشتم راهم را میرفتم که ناگهان برگی از درخت بر سرم افتاد .ا ّول نفهمیدم که برگ
است ،فقط حس کردم چیزی به سرم برخورد کرد ،دستی بر سرم کشیدم و ...

 5چند سالی بود که او را میشناختم و می دانستم دوست قابل اعتمادی است؛ ا ّما نمیدانستم چه
شد که به چنین کاری دست زد .حاال من مانده بودم که چگونه این مسئله را ...

توجه مرا جلب کرد .ایستادم .بعد از چند ثانیه سکوت ،به طرف صدا
 6از راهی می گذشتم ،صدایی ّ
رفتم .به چاهی برخوردم .صدای زوزهی سگ از درون چاه می آمد .نگاهی به اطراف انداختم

و ...
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موضوع :

توجه:
ّ

72

نخست ،متن انتخاب شده را به د ّقت بخوانید.
درباره ی آن فکر کنید تا در فضای نوشته ،قرار بگیرید.
تخیل ،متن را کامل کنید.
با بهره گیری از ّ
از نشانههای نگارشی ،هرجا که الزم شد ،استفاده کنید.
نام مناسبی برای آن انتخاب کنید.
نوشته را پاك نويس كنيد.

در

سچ
هار

د

هم

امال و دانش زباني
 1جاهای خالی جملههای زیر را با واژههای مناسب از متن درس ،کامل کنید.

�
� کارهای �بد ب� ت�رسد.
� �که ا�ز  ...............................و عا ق� ب� ت
ش� ج�اع ،کسی اس ت

ی
� �که ا�نسان ب�یدل ی�ل ب� ت�رسد.
آ� ن چ��ه ن�ا�پس ن�د و  ...............................اس ت
� ،ا�ن اس ت
�ل
� ا�نسان را  ...............................می� ک ن�د.
ت �خی دارو سالم ت
در� �بد� نی ب�ه  ...............................هم اح�ت ی�ا�ج دار ی�م  .
امرو�ز عالوه �بر ن� ت�رس ی�دن و ق� ت

�.
� اس ت
خ� ن�ده �بر ت�رسهای  ، ...............................گام ّاول ش� ج�اع ت
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توجه به متن درس جاهای خالی را کامل کرده ،واژه ی موردنظر را بنویسید.
 2با ّ

ـ ـ ی� ق�

ر�
ـــ ت

عا ـ ـ ـ

ت�صا ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ک�

�
ــــ ث

 3نمودارهای زیر را کامل کنید.

ت�
در� صم�ی م�گ�یری=
ق� ت

ا� =
�پد�یدهی ت�رس ن� ک

ف� ض�ای �با�غ =
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درك متن
الف) متن زير را بخوانيد.
صد نفر تنها ،دو نفر همراه

مسافران كارواني در راه سفر ،به دو راهزن برخوردند .آن دو راهزن ،پس از م ّدتي زد    و  خورد،

مفصلي به مسافران كاروان
تمام كاالها و اشياي قيمتي آنها را گرفتند و پس از آنكه كتك ّ

زدند ،فرار كردند .اهل كاروان نزد حاكم رفتند و ماجرا را تعريف كردند و خواستار دستگيري آن

دو راهزن شدند.

حاكم پس از شنيدن سخنان آنها ،علّت شكست آن ع ّدهي زياد را از آن دو راهزن ،جويا شد .يكي از
كاروانيان تو ضيح داد« :جناب حاكم ،آنها دو نفر بودند همراه ،ما صد نفر بوديم تنها! »

رحماندوست ،فوت كوزه گري ،جلد دوم

توجه به متن ،سه سؤال طرح كنيد و پاسخ آنها را بنويسيد (سعي كنيد بعضي از سؤال ها
ب) با ّ

توجه به مفهوم كلّي متن باشد).
با ّ
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نگارش
یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و گزارشی درباره ی آن بنویسید.
اردوی تفریحی برنامه ی یک روز مدرسه گردش علمی بازدید از یک مکان تاریخی ،علمی،
آموزشی دیدار دو تیم ورزشی

موضوع:

توجه:
ّ

76

معرفی كنيد.
موضوع گزارش را ّ
جزئیات رویداد را دقیق بنويسيد.
فقط به اصل موضوع ،بپردازيد.

مکان و زمان رویداد را بیان كنيد.
گزارش خود را کوتاه و مختصر بنويسيد.

د

رس

پان
زده

م

77

امال و واژه آموزی
 1با حروف در هم ریختهی هر ردیف ،یک واژه بسازید.

� ز� ا ن
ایه ت

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

گ� ر ذ� ن ا ر ه

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

�
حلم ت

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

 2از روی بیتهایی که کلمههای زیر در آنها به کار رفته ،یک بار بنویسید.

ت� أ� ّمل
ا ت�ّ ف� قا�
�خطوط
 3در هر یک از جملههای زیر ،واژهی «چون» به چه معنی است؟
مادران چون گلهای باغ بهشتند ← .چون یعنی		:
		
مسافرت را دوست دارم چون چیزهای جدید میآموزم← .

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

دانههای شبنم چون مرواریدهای غلتان روی برگها نشسته بودند ............................................. ←.

چون صدای دریا آرامش بخش بود ،ساعت ها کنار آن مینشست←.
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.............................................

درك متن
توجه به شعر درس ،به پرسشهاي جدول زير ،پاسخ دهيد.
 1با ّ
نام داستان :

شخصيتهاي داستان:
داستان در چه محلّي اتّفاق افتاده است؟
داستان در چه زماني رخ داده بود؟
نظر شما دربارهي كاج همسايه چيست؟

 2با جا به جا كردن اجزاي جمله ،بيت هاي زير را مانند نمونه ،به زبان ساده بازگردانيد.
شعر
بازگردانی
شعر
بازگردانی
شعر
بازگردانی

ب�وی اس ف� ن�د و گ ب
ال� و ب�وی عود
�با�ز  می پ� ی�چ� ی�د م ی�ان خ� نا�ه ها
    �با�ز  ب�وی اس ف� ن�د و گ ب
ال� و ب�وی عود م ی�ان خ� نا�ه ها می پ� ی�چ� ی�د.
�فصلی ا�ز عطر و گل و ش �عر و سرود
میرسد �فصل ب�هاری ج�اودان
� �با ن�رمی :
کا�ج همسا ی�ه � گ ف� ت

دوس ت�ی را �نمی�برم ا�ز �یاد
79

نگارش
قصه ی شعر «کاجستان» را به نثر ساده بنویسید.
ّ
موضوع:

توجه:
ّ
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براي داستان ،شروع و پایان مناسبی بنويسيد.
تخیل ،بر ج ّذابیت داستان بيفزاييد.
با استفاده از ّ
نام مناسبی برای داستان ،انتخاب كنيد.
از نشانه های مناسب نگارشي ،استفاده كنيد.

هنر و سرگرمي و جمع بندی آموخته ها
 1از روی سرمشق زیر ،خوشخط و زیبا بنویسيد.

ن�ام ن� ي��كو �گر ب�ما ن�د �ز  آ�دمي 

ب�ه �ك�ز و ما ن�د سراي ز�ر ن�گار

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

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

ن�ام ن� ي�ك ر ف� ت�گان ض�ا ي�ع م�كن

�ي
�   ما ن�دگار
ت�ا ب�ما ن�د ن�ام ن ��ك ت

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

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

سعدی

 2در جاهای خالی کلمه هایی بنویسید که درباره ی اسم قبل از خود توضیح دهند.

ا� را �با �خود ب�ه هر سو می �برد .راه  ................ب چ��ّه
 �باد ت� ن�دی �برصحرا می زو��ید و خ�ار و خ� شا� ک
ش��یر را  ................و ب�ی رم�ق �کرده ب�ود.

 �غ�ذ ای  ................ماردم را �خورده ب�ودم و ت�وی ر خ� ت� خ� ب
وا� � ................خوا ب� ی�ده ب�ودم.

 �ه �نهر پ�ر ا�ز  س ن��گر �ی�ز ه ب�ود و ال ب�ه الی س ن��گر �ی�ز ه ها پ�ر ا�ز ماهی های  ................و ................
ت

و  ................ب�ود.

پ�� ی زر�ن  ................و  ................ب�ود.
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 3پاسخ هر سؤال را در خانه هاي خود بنويسيد و رمز جدول را پيدا كنيد.

�  .
 1ب�وی �خو ش�ی دارد 2 .ب�ه مع ن�ی دس ت�ور اس ت
آ�سمان  5دارای اع�ت ب�ار و ب�ها    6دل�یری    7ع�کس را رد آ�ن می �گ�ذ ار ن�د.
3

4

3

2

�  .
ن�ا�پس ن�د اس ت

4

پ�لی ر�ن�گی رد

1
*

*
*

5

*

6

*

*
*

7

*

رمز جدول :حروف ستاره دار را طوري كنار هم قرار دهيد تا رمز جدول به دست آيد.
..................................................................................................................................................................
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د

ر
س شا

نز

امال و دانش زباني
 1بندهایی را که کلمههای زیر در آنها به کار رفته است ،بنویسید.

لط ف�

84

ح ف� ظ�

ش� قو�

دل�خو ش�ی

دهم

توجه به متن درس کلمههای خواسته شده را پیدا کنید.
 2با ّ
کلمهای نه حرفی که پنجمین حرف آن « آ» باشد.
کلمهای هشت حرفی که حرف چهارم و هشتم آن «ی» باشد.
کلمهای هفت حرفی که حرف ا ّول آن «ح» باشد.
کلمهای شش حرفی که بین دو قسمت آن « و» باشد.
کلمهای پنج حرفی که آخر آن « ز» باشد.

 3در جدول زیر ،مانند نمونه ،مثالهایی از نگاه کردن و خوب دیدن بنویسید.
نگاه کردن

خوب دیدن

ن�گاه �کردن زا� پ� ج�ن�ره ب�ه ب��یرون

د�یدن �یک ش�یء خ�اص ما ن� ن�د ما ش� ی�ن رد خ� ی�ا�بان

................................................................... .............................................................................
.................................................................. ............................................................
.................................................................. ............................................................
.................................................................. ...........................................................
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درك متن
توجه کنید.
الف) به جمله های زیرّ ،
می خواســتم بگویم که از ایــن پس ،من دیگر توانایی و فرصت ندارم که به حســین چیزی

بیاموزم.

هر بیماری و دردی دورهای دارد که باید بگذرد.

کلمه ی مشخّ ص شده ،یکی دیگر از کلمه هایی است که دو جمله را به یکدیگر ربط می دهد.
ب) متن زیر را با « که » « ،تا » « ،و » و « ا ّما » کامل کنید.
ّنجار پیری بود  .....................می خواست بازنشسته شود .او به کارفرمایش گفت .....................

می خواهد ساختن خانه را رها کند  .....................از زندگی بی دغدغه در کنار خانواده اش ل ّذت
ببرد .کارفرما از اینکه دید کارگر خوبش می خواهد کار را ترک کند ،ناراحت شد .او از ّنجار

پیر خواست  .....................به عنوان آخرین کار ،تنها یک خانه ی دیگر بسازدّ .نجار پیر قبول

کرد؛  .....................کام ً
ال مشخّ ص بود  .....................دلش به این کار راضی نیست .او برای
ساختن این خانه ،از مصالح بسیار نا  مرغوبی استفاده کرد  .....................با بی حوصلگی به
ساختن خانه ادامه داد.

وقتی کار به پایان رسید ،کارفرما برای وارسی خانه آمد .او کلید خانه را به ّنجار داد .....................

گفت« :این خانه متعلّق به توست .این هدیه ای است از طرف من برای تو».

ّنجار ّ
تأسف بود! اگر می دانست  .....................خانه ای برای خودش
یکه خورد .مایه ی ّ

می سازد ،حتم ًا کارش را به گونه ای دیگر انجام می داد.
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نگارش
 با استفاده از كتاب ها و منابع مناسب ،درباره ی یکی از موضوعهای زیر تحقیق کنید و به صورت
گزارشی بنویسید.

پیشگیری از بیماری منابع آب آشامیدنی نقش دانشمندان در زندگی انسان

موضوع:

87

توجه:
ّ

88

موضوع را انتخاب کنید.
منابع مربوط به آن را شناسایی و تهیه کنید.
اطّالعات مناسب را یادداشت برداری کنید.
یادداشت ها را مرتّب کنید و در نوشته ي خود از آنها استفاده كنید.
معرفی کنید (نام نویسنده ،ناشر) ... ،
منابع مورد استفاده را به طور دقیقّ ،

در

س
هفد

هم

امال و واژه آموزی
توجه به متن درس ،جدول ها را با واژه هایی که دارای نشانه های زیر هستند ،کامل كنيد.
 1با ّ

ح

ه

غ�

ق�

س

ص

ز�

ذ�

89

ار�
 2کلمههای زیر را مانند نمونه دستهبندی کنید :ن��ظ ر ،ن�ا ظ�ر ،ن� ظ� ت

ج�
ت � ّسم

عا ق�ل

�
ت�د ب��یر
ق� ن�اع ت
مع ق�ول ت�دا ب��یر

ا ج�سام
ق�ا�نع

ع ق�ل
م
�ج ّسم

مد ب�ّر

ج�سم

 3مانند نمونه واژههای جملههای زیر را مرتّب کنید.

م� ک ش� ب� ی�هوده ا ی�ن �بار �گران را
ز� مور آ�م زو� رسم �برد�باری
ب�� شکو� ا ن�در ب�هار ز� ن�دگا� نی
ب� خ�ور رد س ف�رهی ما ،هر چ�ه �خواهی

90

ا ی�ن �بار �گران را ب� ی�هوده م� ک ش�

درك متن
به كلمههاي زير ،د ّقت كنيد:
راه

ره

گرت

اگر تو را

اكنون شما شكل كامل شدهي واژههاي زير را بنويسيد.
گه

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

كاي

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

بُد

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

وزان

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

كز

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

بُرون

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

در برخي از متن ها و شعرها به دليل آهنگ متن و همچنين زيبايي آن ،كلمهها به صورت
كوتاه شده (مخفّف) ،نوشته ميشوند.
توجه به متن درس «كار و تالش» جدول زير را كامل كنيد.
با ّ
یک بیت که لحن خبری دارد.
یک بیت که لحن پرسشی دارد.
یک بیت که عالمت «  » ،دارد.
یک بیت که دو جمله با نشانهی ربط
«که» به هم م ّتصل شده باشند.
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نگارش
توجه به آموختههای درس ،داستان شعر « کار و تالش » را به نثر ساده ،بنویسید.
با ّ
موضوع:
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توجه:
ّ

قصه ،نكات زير را ،رعايت كنيد.
در تبديل كردن شعر به ّ
موضوع اصلي شعر و شخصيتهاي داستان را حفظ كنيد؛
زمان  ،مكان و رويدادها را بيان كنيد؛
در بيان رويدادها ،جزئيات را دقيق بنويسيد؛
براي داستان ،شروع و پایان مناسبی بنويسيد؛
تخیل ،براي ج ّذابیت داستان ،استفاده كنيد؛
از ّ
نام مناسبی برای داستان ،انتخاب كنيد؛
از نشانه های مناسب نگارشي ،استفاده كنيد.

93

هنر و سرگرمي و جمع بندی آموخته ها
 1از روی سرمشق زیر ،خوشخط و زیبا بنویسيد.

وا�!
وا�! آ� ز
خ�دا�يا �يك �ن�فس آ� ز

دلم را ز� ن�ده ك�ن اع ج� زا�! اع ج� زا�!

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

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

ب� ي�ا �بال و پ�ر ما را ب� ي�ام زو�

روا�
روا� ! پ� ز
ب�ه ق�در �يك �ن�فس پ� ز

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

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

 2مانند نمونه ،نمودار مربوط به هر جمله را رسم کنید.

�.
جمله :ع ب�داهلل چ� ن�د سوره زا� � آقر�ن را آ�مو خ��ته اس ت
ع ب�داهلل

چ� ن�د سوره زا� � آقر�ن را

�.
جمله :ج�وا� نی آ� زر�وی ر ف� ت�ن ب�ه خ� نا�ه ی �کع ب�ه را رد سر دا ش� ت

جمله� :پدر و ماردم ش� قو� آ�مو خ� ت�ن را رد من ب�ه و ج�ود آ�ورد ن�د.
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�
آ�مو خ��ته اس ت

 3براي واژه هاي داخل جدول ،پرسش هاي مناسب بنويسيد.
1
پ
�
ر
و

2
ن

3

م

آ�

و

4

ر
ا

ز�

ا

8

ن

د

م

د
گ�

�
ت

ظ�

د

گ�
ب
�
ار
ز�
گ�
س
ا

و
س

ر

د
ه

و

ب
�

ی

م

ا

7

ک�

6

پ
�
س

پرسش ها

5

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8
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