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خداي حكيم و داناي مهربان را سپاس مي گویيم که ما را به مسير تعليم و تربيت این 
کشور راهنمایي فرمود و به ما فرصت داد تا بتوانيم گامي دیگر در بهسازي و تأليف کتاب هاي 

درسي برداریم. 
کتابي که پيش روي شما همكاران گرامي گشوده شده، حلقه ي مياني از زنجيره ي دوره ي 
دوم ابتدایي است. دوره ي اّول ابتدایي، سه سال نخست )  اّول تا سوم( و دوره ي دوم، سه سال 
دوم )چهارم تا ششم( ابتدایي را در   بر  مي گيرد. بنابراین ساختار و محتواي فارسي پایه ي پنجم 
از سویي با پایه ي چهارم و پایه هاي پيش از آن، و از سوي دیگر با پایه ي ششم و باالتر باید 
پيوستگي و همخواني داشته باشد. در سازماندهي ساختار و تدوین محتوا، تالش کرده ایم این 

هماهنگي و نظام پيوستاري را حفظ کنيم. 
درك این انسجام دروني برنامه و کشف پيوستگي هاي عناصر سازه اي آن، آموزش را به 
مسير درست مي کشاند و فرایند یاددهي ـــ یادگيري را نيز معنادارتر مي سازد. به همين سبب 
کارافزارهاي)بسته ی(  همه ي  آموزش،  آغاز  از  پيش  مي شود،  درخواست  ارجمند  همكاران  از 
آموزشي را تهيه و مطالعه فرمایند و پس از شناخت اهداف آموزشي هر یك از اجزا و تشخيص 

ارتباط ميان آن ها، تدریس را آغاز نمایند.
این کتاب از دو پهنه ي اصلي زبان آموزي)مهارت هاي خوانداري و مهارت هاي نوشتاري(، 
ما  هدف  اینجا  در  دارد.  اختصاص  فارسي  زبان  مكتوب  و  نوشتاري  مهارت هاي  پهنه ي  به 
این است که دانش آموزان آنچه را در پهنه ي مهارت هاي شفاهي یا خوانداري زبان از کتاب 
فارسي، دیده، خوانده، شنيده و آموخته اند و درباره ي آن ها اندیشيده اند ؛ اکنون بتوانند همان ها 

را بنویسند.
 در آموزش باید به این در هم  تنيدگي مهارت ها و تأثير دو سویه ي یادگيري آن ها توّجه داشته 
باشيم و براي رشد سطح یكي، از پيشرفت و توانایي هاي دیگري بهره بگيریم. دانش آموزي که 
خوب مي خواند و درك درستي از خوانده ها دارد، اّما در تبدیل خوانده ها به نوشته، ناتوان است؛ 

پیشگفتار: سخنی با آموزگاران محترم
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البّته تشخيص آسيب ها و به کارگيري شيوه ي  بپردازیم.  ناتواني  او به درمان  توانایي  بر  با تكيه  باید 
مناسب براي رشد سطح یادگيري و تقویت مهارت ها، از ظرافت هاي هنر معلّمي است.

بر پایه ي آنچه گفته شد و با توّجه به اصول حاکم بر برنامه ي درسي زبان آموزي و براي تحقق 
اهداف مورد نظر آن، محتواي این کتاب، در بخش هاي زیر، سازمان دهي شده است:

 امال و واژه آموزي یا دانش زباني: این بخش به تقویت بازشناسي و کاربست شكل درست 
نشانه ها و ساخت کلمه در نوشتن، و تمرین و تثبيت آموخته هاي مربوط به دانش زباني، اختصاص دارد.

 درك متن: در این قسمت، هدف این است که توانایي درك و ميزان فهم دانش آموزان از 
متن هاي خوانده شده، تقویت گردد. براي رشد درك و دریافت، چند گام )خوانش متن، ایجاد فرصت 
براي تفّكر، تمرین و تكرار و پاسخ به پرسش ها( پيش بيني شده است تا دانش آموزان را از سطح ساده 

و دریافت اطاّلعات آشكار متن به الیه هاي زیرین و سطوح عميق تر درك متن، هدایت نماید.
با هدف تقویت مهارت نوشتن،  این بخش،  فّعاليت هاي  نگارش )تصویرنویسي و انشا(:   
طّراحي شده اند. این قسمت از کتاب، در حقيقت، جلوه گاه اصلي توانایي نوشتاري دانش آموزان است. 
از راه نوشته هاي دانش آموزي در این بخش، مي توان به ميزان یادگيري و درك فراگيران از آموزه هاي 

کتاب فارسي و دیگر درس ها پي برد. 
در نوشتن از ظرفيت تصویر براي پرورش گفتار و نوشتار، بهره گرفته ایم و با شگردهایي همچون 
دّقت در جزئيات، مقایسه ي پدیده ها، نوشتن تفاوت ها و همانندي ها، تبدیل شعر به نوشته هاي ساده 

و... این برنامه را در فارسي پنجم تداوم بخشيده ایم.
نكته ي شایسته ي تأّمل، این است که هر موضوع نگارشي با چند راهكار همراه شده است که در 

آموزش و ارزشيابي باید مورد توّجه قرار گيرد. این راهكارها با عنوان»توّجه« تدوین گردیده است. 
 هنر و سرگرمي و جمع بندي آموخته ها )فقط پایان فصل ها(: بخش هنر و سرگرمي، پایان دهنده ي 
فصل کتاب و تمریني با هدف جمع بندي و مرور آموخته هاست؛ هم جنبه ي هنري و حّس زیبایي شناختي 
را تقویت مي کند و هم فرصتي براي بازي هاي زباني فراهم مي سازد. این فّعاليت ها در قالب بازي و 
یادگيري به گونه اي طّراحي شده اند که پاسخ دادن به آن ها دانش آموزان را غيرمستقيم به بازخواني و 

یادآوري آموخته ها مي کشاند.
   گروه زبان و ادب فارسي 

   دفتر تألیف كتاب هاي درسی ابتدایی و متوسطه نظری
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امالوواژهآموزي

1  جمله  هایی را که در آن  ها یکی از واژه  های »عظمت«، »طبیعت« و »محکم« به کار رفته است، 
بنویسید.

2 با حروف در هم ریخته ی زیر کلمه  هایی بسازید که ارزش امالیی داشته باشند.

     ع             ف      ه

ظ      ل      ی      خ      ر     

 ص         م       ج        ب       ط

  درس اّول
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3  شش واژه ی مخالف یا متضادّ ِ هم بنویسید و آن  ها را دو به دو در یک جمله به کار ببرید. 

جملهواژهها

دركمتن    

 جا های خالی را با یکی از نشانه های ربِط » اّما، ولی، چون، زیرا، سپس، بعد « پر کنید.

و�یسد. �ن د و �چه �ب روع �ک�ن ا �ش �ب ا �گر�ن�ت ............... �نمیدا�نس�ت ا�ن �ک �ت لم را ا�ن احمد�آ دن و �ت 1 مسعود کا�ن

د.   �ن و�ش ن ها می�ب مه ا�ن دل �آ د ............... هرناران �چ�ش یر و �بر�ک�ت هس�ت�ن 2 �کوهها م�ن�بع �ن�

حّمل می�ک�نم.   گی را �ت �ند� ماد دارم، �تمام س�ن�تیهای �ن داو�ند اع�ت 3 ............... �به �ن

کال�تی  . ...............مسش سان �کرده ا��ت مد را �آ ل�یهی مو�توری، ر�ن�ت و �آ اده ا�ن وسا�یل �ن�ت �ن 4  ا��ت

د.   اد می�ک�ن �ب را هم ا�ی

د.   ن �چاس�ن ده�ی اال�ت �آ �ید،............... �به سوؤ وا�ن �ن ا�نه را �با د�تّ�ت �ب ا�ن 5 م�تن ردس �تماسش

ود،  �ن گی  �ند� �ن م�ّل  رسوم  و  دا�ب  �آ رد �بارهی  ل �تولها  �ن�ت و  ها  ا�ب �ک�ت ا�ن  اده  �ن ا��ت �با  وا�نی  6  می�ت

�نا�ب �ک�نی. �ت ا��ب ا�ن ن �یک ع�نوان م�ن و�یسی. ............... �برای �آ �ن �ب

ود  �نی �براي �ن �ی ا�نسش م �گر�ن�ت ا�ن ا�ین راه �ب ،�تصم�ی �ت لی دو��ت دا�ش 7  ...............گلها را �ن�ی

د. �نا�ب �ک�ن �ت ا�ن
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نگارش

1 با توّجه به تصویر، کار های زیر را انجام دهید:

   از تصویر ها، موضوعی برای نوشتن انتخاب کنید.
   درباره ی موضوِع انتخاب شده، دو بند بنویسید.

موضوع:
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2 یکي از صداهاي زیر را در ذهنتان مجّسم کنید و درباره ي آن یک بند بنویسید.

 صدايآبشار صدايبههمخوردنبرگها صدايزنبور

توّجه:
 به جزئیات تصویر یا موضوع شنیداری )مانند صدا، رنگ، شکل، اندازه، جهت، 

نور، لطافت و....(، خوب دّقت کنید.
 موضوعی را که به آن عالقه مند 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.

موضوع:
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      امالودانشزباني

1 کلمه  های زیر را با حروف مناسب کامل کنید.

... م ... مـ ...تو ... یدفـ ... ل  تا ... یر

  درس دوم
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2 ابتدا حروف کلمه ی نوشته شده را جدا کنید، سپس مانند نمونه  برای هر حرف، دو واژه بنویسید.

انجم

هزار

آدمی

ا

ن

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

     نمونه:شمار، هزار، نهار

دركمتن

1 با توّجه به متن حکایِت »درخت گردکان«، جمله های زیر را به ترتیب شماره گذاری کنید.

. کر �نرو ر�ن�ت � د و �به �ن �ی �یر سا�یه ی رد�ن�ت �گردو�یی ردا�ن �کسش    �ن

ورد. ا�نی ا�ش �ن �یسش د و �به �چ دا سش ا�نه �ب ی ا�ن سش گهان �گردو�ی   �نا�

گی  ر� ن �برن ِ �به ا�ی ه را روی �بو�ته و �گردو را روی رد�ن�ت دا �نر�برن را �ن : »�چ ود �گ�ن�ت �ی�ش �ن    �چ

.» �نر�یده ا��ت �آ

د. ه ر��ی یرن �نر�برن ا�� �نه �با اال�ن�ش �به �یک �ب    مرد، �نس�ته و �تسش

. کم�ت �ن�یس�ت دا �بی �� �چ کار �ن د �که ه�ی نهم�ی کر �کرد و � � دا را سش   �بی رد�نگ �ن
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كتابخواني 

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

نامداستان: .....................................................

شخصیتها:

زمان:

مکان:

رویدادها:
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نگارش 

شعر »رقصِباد،خندهيگل« را به صورت داستان، بنویسید.

موضوع:

توّجه:در تبدیل کردن شعر به قّصه، نکات زیر را رعایت کنید.
 موضوع اصلي شعر و شخصیت هاي آن را حفظ کنید.

 زمان و مکان رویدادها را بیان کنید.
 در بیان رویدادها، جزئیات را دقیق بنویسید.
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     هنروسرگرميوجمعبندیآموختهها

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

گل �بو�ته ها �ر  �بر  دد  �ن �ن �ب و�ش  گل ، �با�ن را گل  د �بوي �ن �چر �ک�ن

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

وان �ن�نمه �ن و  �چر��ت �ید  می �آ �یان�با�ن  �ش �آ ا  �ب �ن ا�ی رد  د  می سا�ن �با�ن 

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

2 جاهای 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 حّتی یک لقمه ی کوچک هم 

برای تو نمی شوم … چرا می خواهی مرا بخوری… …

3 در هر گروه،  یک واژه با بقیه فرق دارد. دور آن را خط بکشید.

خدا

طبیعت

نارونآب
کردار

کوهستان

پرواز

 بهار

بلبل

کهن
  بستان

الله زار

وانه
 پر

جذب
آسمان

بال

باعث

  نهار انجم

لیل

مند
انش

د

پرسش

وجو
ت 

جس
نازك

لعه
مطا
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      امال و دانش زبانی

1 مانند نمونه کامل کنید.

از خود گذشته + ی = از خودگذشتگی

سازنده  +  ی    =  ...........................................

پاینده  + ........    =  ...........................................

جاودانه  + ........   =  ...........................................

...........................................  =   ........ + ................

 درس ششم
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2 برای هر کدام از شکل های صداهای زیر، یک واژه از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

 صدای
/  ز/

 صدای
/  س/

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

 

چرا این واژه ها را دوست دارید؟
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     درك متن

1 کدام دسته از جمله های زیر با بقیه فرق دارد؟ چرا؟

جمله ی دوم

ولی نتوانست آن را بخورد.

و به گوشه ای اشاره کرد.

حاضران شادمانی می کردند.

اّما امپراتور اخم کرده بود.

جمله ی اّول

دستش را به طرف هندوانه دراز کرد

با نگاهش چرخی آن طرف ها زد

سرود پایان یافت

حیاط قصر پر از گل بود

2 درباره ي سرود ملّی یک بند بنویسید و نشانه های » اّما، ولي، و« را در آن به کار ببرید.
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       نگارش

 تجربه ي شنیدن کدام یک از صداهاي زیر را دارید؟ احساس خود را از شنیدن آن، بنویسید.

توّجه:
  یک بار دیگر آن صدا را در ذهن خود مرور کنید.

  نوع احساس خود )شادي، اندوه، خشم و ...( را مشّخص کنید. 
  علّت به وجود آمدن آن حس را بنویسید.

 صداي وزش باد پاييزي  صداي مادربزرگ  صداي سرود ملّي  صداي 
زنگ آخر مدرسه  صدايي كه قباًل شنيده ايد و آن را دوست داريد

موضوع:
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      امال و دانش زبانی

 درس هفتم

)فرهنِگ بومی ١(



39



40

    درك متن
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  نگارش
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     امال و واژه آموزي

1 الف( جدول زیر را با واژه های درس، کامل کنید. 

قغ

ق

غ

غ

ق

غ

ب( یک بار از روی واژه های جدول باال بنویسید.

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

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

 درس هشتم
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2 در متن درس، جمله هایي را که واژه هاي زیر در آن ها به کار رفته، پیدا کرده و بنویسید.  

     سردار شجاع : 

     خاك وطن : 

     شکوه خیره کننده :

     سپاه عظیم :

3 از میان واژه های زیر، واژه هایی را که با واژه ی » دوست « ترکیب می شوند، پیدا کنید و بنویسید.

.............. دوست:

.............. دوست:

.............. دوست:

.............. دوست:

به کسی می گویند که ............................................................................... . 

به کسی می گویند که ............................................................................... .  

به کسی می گویند که ............................................................................... . 

به کسی می گویند که ............................................................................... .  

        محاصره         مال            گرامی تر    

  فروغ                    كتاب             وطن            

تسليم          زر                ناگاه                  پايداری
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      درك متن

1 جمله هاي زیر را با دّقت بخوانید و آن ها را مرتّب و شماره گذاري کنید.

�نوي.    و سالم مي �ش

و�ب دارد.  ه ي �ن �ب �ي �ت و �بمان �ن   كارهاي �ن

و �برمي �گردا�ند.    �با�ن همان را �به �ت

ا �به حال، �به �كوه ر�ن�ته اي.  مًا �ت   ح�ت

ان �بدي �كرده ا�يد.  ود�ت ام ده�يد، �به �ن �ب   و ا�گر كار �بدي ا�ن

ود�ت �برمي �گردد.  ا �به �كوه سالم �ك�ني، صداي سالم�ت �به �ن �ب �ن   ا�گر �آ

 . ل �كوه ا��ت ا هم م�ش �ي   د�ن

ه ي �بد.  �ب �ي �ت   و كارهاي �بدمان �ن

�ني،  ل�ني �برن د و �ت �ن   ا�گر هم �به �كوه حر�ن �ت

خداوند در قرآن مي فرماید: اگر کار خوبي انجام بدهید، به خودتان خوبي کرده اید.

پیامبر )ص( قّصه مي گوید، غالمرضا حیدري ابهري
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2 متن را با ترتیب درست بنویسید.

3 با توّجه به مفهوم متن، دو سؤال طرح کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

     الف 

     ب 
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       نگارش

 شرح حال یا خاطره ي یکي از کساني را که در راه دفاع از میهن، فداکاري کرده اند، بنویسید.

توّجه: شرح حال یا خاطره ي مورد نظر را مي توانید:
  از کتاب هایي در این زمینه، انتخاب کنید.

  از بزرگ ترها بپرسید.
  از فیلم هایي که دیده اید، انتخاب کنید.

 از جزئیات گفته شده در نگارش درس سوم، استفاده کنید.

موضوع:
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         هنر و سرگرمي و جمع بندی آموخته ها

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

م �نس�ي بر  � ع�ن ا�يران  مر�ن  ا  وسش م�ن ّر   و��ي ا�ك�ش  �گرامي �تر  ا�ن   �ن    �كه حن

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

ا�ن�ش  ، سراسر گل ا��ت    �به  �با�ن    ا�ندرون   ، ال�ه و س�ن�بل ا��تهمه �بو��ت

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

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

سرود ملّی، خالصه و فشرده ی افتخارات، عظمت ها و خواسته های یک ملّت است.جمله

پيام

میهن دوستان تا آخرین قطره ی خون، در برابر دشمن پایداری خواهند کرد.جمله

پيام

صدای سرود زاغ بورها، سکوت کویر را شکست.جمله

پيام
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3 با توّجه به واژه  های داخل جدول، به سؤال  های زیر، پاسخ دهید.

مرکزچارهآشفتگیسپاهیاننواحیخیره کننده اشهخامنشی

فرزندسهمگیناندوهباعظیمیکسانشجاع

لحظهشکوهبرافراشتهتخت جمشیدحمله وربودبی تابی

اینسالح سپاهخاطرهدوست داشتنیعظمتچابک

بلندترینبی باکانهواجازهفرمانرواییگذرگاهسوار

باخترحیرت آورآریوبرزنپهناورمانعسرزمینآهنگ

الف( کلمه ی بین کلمه ی »حمله ور« و »برافراشته« را بنویسید. .............................................
ب( سمت چپ واژه ی »عظیم« چه واژ ه ای است؟ ............................................. 

پ( واژ ه ای را که باالی واژه ی »گذرگاه« است، بنویسید.  .............................................
ت( زیر واژه ی »سپاه« چه واژ ه ای قرار دارد؟ .............................................  

ث( بعد از واژه ی » برافراشته« چه واژ ه ای است ؟  .............................................
ج( باالی واژه ی »یکسان« چه واژ ه ای است؟  .............................................

چ( آخرین واژه ی سطر اّول چیست؟  .............................................
ح( واژه ی سمت راست کلمه ی »  اجازه« را بنویسید.  .............................................

خ( زیر واژه ی »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 جمله ی به دست آمده را بنویسید. 
........................................................................................................................................................................................................................ 
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1 با توّجه به متن درس، کلمه های گروه » الف و ب « را با هم ترکیب کنید و واژه ی جدید بسازید.                                                       

	 	 	

گروه الف:

خوش				سپاس			نام			کتاب			پر			خداگروه ب :

امید				فروش			آور			حافظ				نما			گزار

    واژه های جدید

																					 	 	

 درس نهم

 امال و دانش زباني
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	با	توّجه	به	متن	درس،	از	روی	بندی	که	درباره	ی	»		نام	آوران	امروز«	صحبت	کرده	است،	یک	بار	 2
بنویسید.

	جدول	زیر	را	کامل	کنید.	 3

جمله ی کوتاهجمله ی گسترش یافته

سام،	جوانی	زورمند	را	با	قامتی	بلند	و	مویی	سپید،	دید.

حیاط	قصر	پر	از	گل	بود.

در	دشتی	بزرگ،	پروانه	ای	با	بال	های	زیبا	و	خوش	آب	و	رنگ	زندگی	می	کرد.
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     درك متن

	به	نشانه	هایی	که	زیر	آن	ها	خط	کشیده	شده،	توّجه	کنید. 1 	

	جمله ي اّول:	هرکدام	در	گوشه	اي	از	کتاب	فروشي	سرگرم	تماشا	و	خواندن	بخش	هایي	از	کتاب	شدیم		.							
	جمله ي دوم: ناگزیر		،		کتابم	را	بستم	و	به	آقاي	فرهنگ	تحویل	دادم.

	جمله ي سوم:	چه	کساني	این	همه	کتاب	را	مي	خوانند	؟
	جمله ي چهارم:	تو	چه	گل	سرخ	زیبایي	هستي		!

	با	توّجه	به	جمله ها	و	نشانه ها،	جدول	زیر	را	کامل	کنید. 2

کاربردنام نشانهشکل نشانه

جمله ی اّول

جمله ی دوم

جمله ی سوم

جمله ی چهارم

هریک	از	این	نشانه	ها	به	شما	کمک	مي	کند	تا	متن	را	با	لحن	مناسب	بخوانید	و	آن	
را	بهتر	درك	کنید.
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      نگارش

	یکی	از	موضوع	های	زیر	را	انتخاب	کنید	و	با	استفاده	از	»روش	مقایسه«،	سه	بند	در	باره	ي	آن	بنویسید.

توّجه:	هنگام	مقایسه	کردن	دو	چیز:
		ویژگی	هر	یک	را	جداگانه	ذکر	کنید.

		شباهت	های	آن	ها	را	بیان	کنید.
		تفاوت	های	آن	ها	را	بیان	کنید.

		علّت	های	برتری	یکی	را	بر	دیگری	بنویسید.
		نوشته	ي	خود	را	در	پایان،	جمع	بندي	کنید.

	شیوه ی دفاع از میهن در زمان گذشته و امروز   شیوه ی دید و بازدیدهای نوروزی 

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

		نوع بازی های کودکان در روزگار گذشته و امروز سفر در گذشته، امروز و فردا 

موضوع:
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امالوواژهآموزي

1 با توّجه به متن درس، جاهای خالی را پر کنید.

....................	بود	که	 ....................	می	کرد،	اّما	 ....................	،	هنرمندی	او	را	می	دید	و	 استاد	با	نگاه	های	
....................	به	جان	شاگردش	نیفتد.	سال	ها	بعد	محمود	فرشچیان،	استادی	هنرمند	و	....................	در	

نّقاشی	شد	و	....................	شهرت	جهانی	یافت.

 درس دهم



55

	متن	درس	را	با	دّقت	بخوانید،	واژه	هایی	را	که	از	دو	کلمه	یا	بیشتر	تشکیل	شده	است،	بنویسید.	 2

	کامل	کنید. 3

.	................................................................................................ 	یعنی ......................... هیجان	+	انگیز

.	................................................................................................ 	یعنی ......................... تفّکر	+	آمیز

.	................................................................................................ 	یعنی ......................... غم	+	انگیز

.	................................................................................................ 	یعنی ......................... ...............	+	آمیز

.	................................................................................................ 	یعنی ......................... ...............+	انگیز
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      درك متن

     الف( متن زیر را با دّقت بخوانید.
ه  . هم�ی�ش ا می ر�ف�ت ردو�ف می �گ�ف�ت �جود. او هر�ج �گو  �که ردو�ف گی می �کرد  �فد� �ف گاری مردی  ی رو�ف رو�ف
 : وا�ج می �گ�ف�ت د �جردارد؛ و�ی او رد �ج ا�پس�ف د �که دس�ت ا�ف ا�ین کار �ف �ف �ت گ�ف د�یکا�ف�ش �جه او می � ان و �فرف دوس�ت
�گو  ی رد �یک مهما�فی �که مرد ردو�ف ا هس�تم!« رو�ف �ی دم د�ف �گو�تر�ین �آ �ته �که من ردو�ف می �گو�یم؟ من راس�ت گ�ف کی � �«
ن م�یان  کی ا�ف �آ � د�فد. �ی �ف�ی د و می �ش �ف �ت گ�ف س�ته �جود�فد و ا�ف هر ردی می � ار هم �ف�ش د دوس�ت �ک�ف �ف هم مهمان �جود، �پ

ه�تر�ین  ا�ف دارد، �ج �ی ران �ف ع�ف ده. هر�ک� �ف ان �ش �یاد و ار�ف ران �ف ع�ف هر �ف ار �ش د رو�ف اس�ت �که رد �جا�ف �ف : »�پ �گ�ف�ت

ال هم  �ت . �یک م�ش ران �ف�یس�ت ع�ف ار �که �ف : »رد �جا�ف گهان �گ�ف�ت ا� �گو  �ف !« مرد  ردو�ف ن اس�ت و�ت�ت �فر�ید �آ
�گو  «. مرد ردو�ف ی اس�ت ران �فرو�ش ع�ف ود؟ کار من �ف : »م�گر می �ش ران �فرو�ش �گ�ف�ت ع�ف ود!« مرد �ف دا �فمی �ش �ی �پ
ران �فرو�ش �جا �فارا��تی  ع�ف ران!« �ف ع�ف ، �فه �ف و�جه اس�ت رد�پ ی �ف و  می �فرو�ش ه �ت �پ �ف ا�ید �آ : »�ش �جا �تمس�فر �گ�ف�ت

ا �فمی ما�فم«. �ج �گر ا�ی�ف �گو�یم، من د�ی �گو�یی من ردو�ف واهی �ج : »می �ف �گ�ف�ت

: »من �که می �گو�یم  مع �گ�ف�ت �فصی ا�ف م�یان �ج رام �کرد. �یک د�فعه �ش ران �فرو�ش را �آ ع�ف ا�فه، �ف صا��ج �ف
ا ا�ین  �گو �ت ی دارد!« مرد ردو�ف �گو، �ته کاله�ش �ورا�ف دم ردو�ف ون �آ . �پ �گو �ف�یس�ت مع ردو�ف �پ �ک� رد ا�ین �ج ه�ی

گاه �کردن و  د. همه �گرم �ف ن �ش گاه �کردن �جه �آ ول �ف �ف �ت و م�ش �ف�ید، کاله�ش را ا�ف سر �جرداسش �ر�ف را �ش
. �ت ا��ت ر�فگ �جه رو �فداسش �ج ، رد �ا�ی �که ا�ف �ف �ت اسش �گو کاله را �جر سر �گدف د�فد. مرد ردو�ف د�یدن �جه او �ش �ف�ف

  ب( با توّجه به متن، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1  چرا مرد دروغگو گفت در بازار زعفران نیست؟

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

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

4 چرا در پایان، مرد دروغگو خجالت کشید؟

  پ( برای متنی که خواندید یک عنوان مناسب انتخاب کنید.
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      نگارش

	زندگی	نامه	ی	یکی	از	شخصیت	های	زیر	را	بنویسید.	)یا	هر	شخصیتي	که	مورد	نظر	شماست.(

مصطفی 

رحماندوست

اسداهلل 

شعبانی

مهدی 

آذریزدی

محمود 

فرشچیان

پروین 

اعتصامی

فردوسی

توّجه: در	نوشتن	زندگی	نامه،	جزئیات	زیر،	ذکر	شود:
	محّل	زندگی	و	دوره	ی	تاریخی 	نام	و	شهرت	

	تأثیر	و	نقش	او	در	ادبیات	یا	هنر 	آثار		 	تحصیالت		

موضوع:
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س یازدهم
 در

      امال و دانش زباني

	با	توّجه	به	متن	درس	،	واژه	هایی	که	حروف	زیر	را	دارند،	در	جاهای	مشّخص	شده،	بنویسید. 1

ح

هـ

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

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

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

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

نویسنده..............................خواجه	نصیرالّدین	توسی

شد..............................کتاب	ها

فرو		افتاد..............................صدای

آغاز..............................حرکتی

دانشمندان..............................برای
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	در	جمله	های	زیر،	به	جای	واژه	های	مشّخص	شده،	واژه	ي	مناسب	دیگری	بنویسید. 3

». د اس�ت م�ف ا�ف �ی یرف �ف � ود �جه سه �پ �ف )...................(�ف امعه �جرای ح�ف : »�ج ود �گ�ف�ت یر �جا �ف وا�جه �فص�  �ف

�ت   �ی ح�ت �ت �جه  ا   �ج �ف �آ رد  دان  م�ف دا�ف�ش �که  �ا�ف�ت  ا�فه ای  رصد�ف ری  هر  �ش رد  الملک  ام  �ف �ف وا�جه    �ف

د. �ف )...................(�پردا�ف�ت

. وان �یا�ف�ت اره های �پر�فرو�ف )...................( �فروا�فی می �ت گ ا�یران، س�ت سمان �لم و �فره�ف  رد �آ

��ی� �کرد )...................(. اأ ی �ت ا�فه رو�ف �ج هر مهم، مدارس سش ده �ش  او رد دوا�ف

      درك متن    

 الف( متن	های	زیر	را	بخوانید.

�فر �په طوری ا�ف  دا�یا �آ �فر �په طوری �ف ود من هم�ین طور می ما�فم �که �آ ١. گل های �ترمرف �که ا�فار می �ش

یرف ردس�ت می �ک�فی � یرف همه �پ � �پ �پ ه�ی

ا�ک  �جای ا�ین �ف ی ا�فار ا�ف �ک �فر �ترمرف ا�ک �جرمی دارم و می �گو�یم �آ �ت �ف �فم �یک مسش �ی ه می �ف�ش �پ ار �جا�ف �ک�ف

ا�ک و ا�ین همه ر�فگ ا�ین همه �جو ا�ین همه طعم �جای �ف �گ�ش ا�ف �ک �ف ا�فه ی �تسش �ی �فی و �ت �ی یر � �ید سش ردمی �آ

دا�یا �جه �یاد�ت می ا�ف�تم ��تّی �جا د�یدن دا�فه های سر�ف ا�فار �ف

�فر �په طوری  دا�یا! �آ �فر �په طوری؟ �ف ود، من هم�ین طور می ما�فم �که �آ ار می �ش ٢. گل های �ترمرف �که ا�ف

یرف ردس�ت می �ک�فی؟ � ، همه �پ یرف � �پ �پ ا�ف ه�ی

ا�ک  �جای ا�ین �ف ی ا�فار ا�ف �ک �فر �ترمرف ا�ک �جرمی دارم و می �گو�یم: »�آ �ت �ف �فم، �یک مسش �ی ه می �ف�ش �پ ار �جا�ف  �ک�ف

ا�ک و ا�ین همه ر�فگ، ا�ین همه �جو، ا�ین همه  ا؟ �یک �ف �ج �گ�ش ا�ف �ک �ف ا�فه ی �تسش �ی �فی و �ت �ی یر � �ید؟ سش ردمی �آ

طعم!«.

ار. دا�یا �جه �یاد�ت می ا�ف�تم، ��تّی �جا د�یدن دا�فه های سر�ف ا�ف �ف
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 ب( کدام	یک	از	متن	ها	را	بهتر	فهمیدید؟	چرا؟

 پ( متن	زیر	را	بخوانید	و	نشانه	گذاری	کنید.

و�جه ها ا�ف  �یه ي �ج �جا �ج�ت ا�ج  �ت ع�ت اسش ی �گدف ن را رد ال�فه ي مر�ف دا �کرد و �آ �ی �پ ی  ا�ج �فم ع�ت مردی �ت

ام داد �که مر�ف ها  �ج ی را ا�ف �فد�گ�ی�ش او همان کارها�ی د رد �تمام �ف ر�گ �ش ن ها �جرف مد و �جا �آ �یرون �آ �فم �ج �ت

د می �کرد و گاهی هم �جا دس�ت و  د�ت د و �ت م�ین را می �ک�ف را�ت �ف دا �کردن �کرم و ح�ش �ی می �کرد�فد �جرای �پ

کمی رد هوا �پروا�ف می �کرد ار ل دن �جس�ی �پا �ف

سمان  م�تی را �جاالی سر�ش �جر �فرا�ف �آ ی �پر�فده ي �جاع�ف د رو�ف یر �ش � ا�ج �پ �ت و ع�ت سش �ال ها �گدف

» در�ت ی ا�ین همه �ت ا�ی �ج �ی �کوه ا�ین همه �ف ود �گ�ف�ت »�په �جا�ش د�ید و �جا �ف

ا�ج اس�ت  « هم�ا�یه ا�ش �پا��ف داد »ا�ین ع�ت ��پ� ا�ف هم�ا�یه ا�ش �پرس�ید »ا�ین �ک�یس�ت

م« م�ی�فی ه��ت�ی سمان اس�ت و ما �ف ���ان �پر�فدگان او م�تعّ��ت �جه �آ
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      نگارش

	داستان	»	آوازی	برای	وطن	«	)بخوان	و	بیندیش	فصل	سوم(	را	یک	بار	دیگر	بخوانید	و	خالصه	ی	
آن	را	بنویسید،	سپس	نام	جدیدی	برای	آن	انتخاب	کنید.

توّجه:
	داستان	را	با	حفظ	ترتیب	رویدادها،	در	ذهن	خود	مرور	کنید.

	زمان،	مکان	و	شخصیت	های	داستان	را	در	خالصه	نویسی،	حفظ	کنید.
	پیام	داستان	را	در	بند	پایاني،	جمع	بندي	کنید.	

	نشانه	های	نگارشی	را	در	جای	مناسب	استفاده	کنید.

نام داستان:
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      امال و دانش زبانی

  درس دوازدهم

)فرهنِگ بومی 2(
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       درك متن
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      نگارش
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       هنر و سرگرمي و جمع بندی آموخته ها

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

د  ام�ی ا�یران اي سراي   دم�یداي  �یده  ��پ �جام�ت  �جر 

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

ي  هرو�ف يراه  ما  راه   ��ت   ، راه   �ج یرو�ف � �پ رمرف  ّ�اد  ا�ت ّ�اد  ا�ت

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

	مانند	نمونه،	اصلی	ترین	بخش	جمله	را	مشّخص	کنید. 2

بشد	از	جهان،	یکسره	نا	امیدچو	فرزند	را	دید،	مویش	سپید

	دانشمندان	با	تکیه	بر	لطف	پروردگار	و	تالش	بسیار،	ایران	را	به	اوج	عظمت	و	سربلندی	رساندند.

از	این	بّچه	در	آشکار	و	نهانبخندند	بر	من،	مهان	جهان	

	کتاب	ها	در	قفسه	های	کتاب	خانه	خیلی	منّظم	و	خوش	نما،	چیده	شده	بودند.
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	مسابقه	ي	کالسي		 3

با	توّجه	به	تابلوهاي	راهنما،	جاهاي	خالي	را	پر	کنید.

شروع

1ـ		معني	واژه ي	»	َفربه«

2ـ		در	قدیم	به	پزشکان	مي	گفتند

کرد
س	

أسی
ک	ت

لمل
ام	ا
	نظ

که
في	

عرو
ي	م

سه	
مدر

3ـ	

4ـ		نویسنده	ي	حکایت	بوعلي	و	
بانگ	گاو

	5	ـ	تابلوي	معروف	استاد	فرشچیان
7ـ	رصدخانه ي	مراغه	را	او	ساخت

مید
ي	ا

سرا
	از	

ظور
	من
8	ـ

	9ـ		واژه	اي	از	درس	»	نقِش	خردمندان«	
که	با	»گاه«	همراه	است

10ـ	واژه ي	سه حرفي	هم معني	»اندیشه«

ّبت
مح
ر	و	

	مه
ه	با

ي	ک
گاه

ـ		ن
6

ست
راه	ا

هم
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     امال و واژه آموزی

1 مانند نمونه، با توّجه به متن درس، واژه ها را کامل کنید:

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

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

خدا

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

ره

بی

بی اختیاراختیار

خوش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»روان نویس« یعنی:

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

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

» نامه نویس« یعنی:
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      درك متن

 الف( جمله هاي زیر را با دّقت بخوانید و به ترتیب درست، شماره گذاري کنید.
 صاحب مغازه پرسید: »نردبان چه؟« طوطي ها عاشق نردبان هستند. 

 به محض اینكه تاب بخورد، حرف زدنش تحسین همه را برمي انگیزد. 
 صاحب مغازه با تعّجب گفت: »واقعًا متأّسفم، حّتی یک کلمه هم حرف نزد؟« 

  فردی یک طوطي خرید؛ اّما روز بعد، آن را به مغازه برگرداند.  
 فرد یک آینه خرید و رفت.

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

  وقتي روز چهارم خریدار وارد مغازه شد،
  به صاحب مغازه گفت: »این پرنده صحبت نمي کند«. 

 چهره اش کاماًل تغییر کرده بود. 
 صاحب مغازه پرسید : »آیا در قفسش آینه اي هست؟ طوطي ها عاشق آینه اند«.

 فرد یک نردبان خرید و رفت. 
  او گفت: »طوطي مرد!«

  فرد با بي میلي یک تاب خرید و رفت.
 صاحب مغازه براي سومین بار پرسید: »آیا طوطي شما در قفسش تاب دارد؟ نه؟ خوب مشكل 

همین است«. 
 او روز بعد بازگشت و گفت: »طوطي هنوز صحبت نمي کند«.  

 اّما روز سوم باز هم آن فرد آمد. 

 ب( پس از مرتّب کردن جمله ها به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

1  دلیل مرگ طوطي چه بود؟

        

2 طوطي چه کارهایي مي تواند انجام دهد؟
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       نگارش

    یکی از متن های ناتمام زیر را انتخاب کنید و نوشته را ادامه دهید.
1 با خود گفتم: اگر دست باد، گیسوی درختان را شانه بزند و آن ها را پریشان کند، آن گاه ...

2 با قامتی بلند و کشیده، سوار بر اسب از جاده ی خاکی میان درختان می گذشت ...
3 روزی دست در دست عصای پدربزرگ گذاشتم و با آن مسیری را پیمودم، اّول حس کردم عصا  

در دستم جا نمی گیرد ولی کم کم او دست مرا گرفت و ...
4 من داشتم راهم را می رفتم که ناگهان برگی از درخت بر سرم افتاد. اّول نفهمیدم که برگ است، 

فقط حس کردم چیزی به سرم برخورد کرد، دستی بر سرم کشیدم و ...
5 چند سالی بود که او را می شناختم و می دانستم دوست قابل اعتمادی است؛ اّما نمی دانستم چه شد 

که به چنین کاری دست زد. حاال من مانده بودم که چگونه این مسئله را ...
6 از راهی می گذشتم، صدایی توّجه مرا جلب کرد. ایستادم. بعد از چند ثانیه سكوت، به طرف صدا 

رفتم. به چاهی برخوردم. صدای زوزه ی سگ از درون چاه می آمد. نگاهی به اطراف انداختم و ...

موضوع:

توّجه:  نخست، متن انتخاب شده را به دّقت بخوانید.
  درباره ی آن فكر کنید تا در فضای نوشته، قرار بگیرید.

  با بهره گیری از تخّیل، متن را کامل کنید.
  از نشانه های نگارشی، هرجا که الزم شد، استفاده کنید.

  نام مناسبی برای آن انتخاب کنید.     نوشته را پاك نویس کنید.
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 درس چهاردهم

      امال و دانش زبانی

1 جاهای خالی جمله های زیر را با واژه های مناسب از متن درس، کامل کنید.

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

�ترسد.  ی دل�یل �ب ، ا�ین اس�ت �که ا�زسان �ب د و ............... اس�ت ا�پس�ز ه �ز �پ �ز  �آ

د.  ل�زی دارو سالم�ت ا�زسان را ............... می لک�ز  �ت

ا�ب دار�یم.   در�ت �بد�زی �به ...............هم اح�ت�ی �ترس�یدن و �ت  امرو�ز عالوه �بر �ز

 . �باع�ت اس�ت ده �بر �ترس های ...............، گام اّول �ش  حز�ز
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2 با توّجه به متن درس جاهای خالی را کامل کرده، واژه ی موردنظر را بنویسید.

 
عا ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رتـ ـ  یق

ـ ـ ـ ـ ـ جـ ـ ـ ـ ـ کتصا ـ ـ 

3 نمودارهای زیر را کامل کنید.

قدرت تصمیم گیری = 

پدیده ی ترسناك = 

فضای باغ = 
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     درك متن

 الف( متن زیر را بخوانید.

صد نفر تنها، دو نفر همراه

مّد�تی  ا�ز  �پس  ن،  دو راهرز ن  �آ ورد�زد.  �بر�ز ن  راهرز دو  �به  ر،  راه س�ز کاروا�زی رد   مسا�زران 

ّصلی �به مسا�زران  ك م�ز �ز�که لک�ت د و �پس ا�ز �آ �ز ن ها را �گر�ز�ت م�تی �آ �یاي �ت�ی ورد، �تمام کاالها و اسش د    و  �ز �ز

ار  واس�ت و �ز �کرد�زد  �تعر�ی�ز  را  را  ما�ب و  د  �ز ر�ز�ت کم  د حا� �زرز کاروان،  �کرد�زد. اهل  �زرار  د�زد،  �ز کاروان 

د�زد.  ن سش ن دو راهرز �گ�یري �آ دس�ت

ن،  ن دو راهرز �یاد را ا�ز �آ ن عّده ي �ز �کس�ت �آ ن ها، عّ��ت سش ان �آ �ز �ز�یدن ��ز کم �پس ا�ز سش حا�

ر �بود�یم  ر �بود�زد همراه، ما صد �ز�ز ن ها دو �ز�ز کم، �آ ا�ب حا� �ز ح داد: » حب �ی و �ز �یان �ت کی ا�ز کاروا�ز ل د. �ی و�یا سش  �ب

زها! «. �ت�

رحماندوست، فوت کوزه گري، جلد دوم

 ب( با توّجه به متن،  سه سؤال طرح کنید و پاسخ آن ها را بنویسید )سعي کنید بعضي از سؤال ها 
با توّجه به مفهوم کلّي متن باشد(.
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       نگارش

 یكی 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:

توّجه:  موضوع گزارش را معّرفی کنید.
  مكان و زمان رویداد را بیان کنید.
  جزئیات رویداد را دقیق  بنویسید.

  گزارش خود را کوتاه و مختصر بنویسید.
  فقط به اصل موضوع، بپردازید.
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س پانزدهم
 در
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      امال و واژه آموزي

1 با حروف در هم ریخته ی هر ردیف، یک واژه بسازید.

ا  ی  ه  ت  ز  ا  ن

گ  ر  ذ  ن  ا  ر  ه

ح  ل  م  ت 

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

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

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

2  از روی بیت هایی که کلمه های زیر در آن ها به کار رفته، یک بار بنویسید.

تأّمل

اتّفاق

خطوط

3 در هر یک از جمله های زیر، واژه ی »چون« چه معنی دارد؟

مادران چون گل های باغ بهشتند. ←  چون یعنی:        .............................................

مسافرت را دوست دارم چون چیزهای جدید می آموزم. ←    .............................................

دانه های شبنم چون مرواریدهای غلتان روی برگ ها نشسته بودند .←   .............................................

چون صدای دریا آرامش بخش بود، ساعت ها کنار آن می نشست.←   .............................................
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      درك متن

1 با توّجه به شعر درس، به پرسش هاي جدول زیر، پاسخ دهید.

نام داستان : .....................................................   

شخصیت هاي داستان:

داستان در چه محلّي اتّفاق افتاده است؟

داستان در چه زماني رخ داده بود؟

نظر شما درباره ي کاج همسایه چیست؟

 

2 با جا به جا کردن اجزاي جمله، بیت هاي زیر را مانند نمونه، به زبان ساده بازگردانید.

ا�زه هاشعر حز م�یان  د  �ی �پ �ی می �پ د و گال�ب و �بوی عود�با�ز  �ز �بوی اس�ز

باز بوی اسفند و گالب و بوی عود میان خانه ها می پیچید.بازگردانی

اودانشعر حب هاری  �ب �زصل  عر و سرودمی  رسد   �زصلی ا�ز عطر و گل و سش

بازگردانی

�زرمی : شعر �با  �گ�ز�ت  همسا�یه  �یادکا�ب  ا�ز  �زمی  �برم  را  دوس�تی 

بازگردانی
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      نگارش

 قّصه ی شعر »کاجستان« را به نثر ساده بنویسید.

موضوع:

توّجه:   براي داستان، شروع و پایان مناسبی بنویسید.
      با استفاده از تخّیل، بر جّذابیت داستان بیفزایید.

      نام مناسبی برای داستان، انتخاب کنید.
      از نشانه های مناسب نگارشي، استفاده کنید. 
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     هنر و سرگرمي و جمع بندی آموخته ها

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

دمی  �آ �ز  ما�زد  �ب �گر  �کو  �ی �ز گار�زام  ر�ز �ز سراي  ما�زد  و  �کرز �به 

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

ا�یع م�کن �تگان صز �یك ر�ز ما�زدگار�زام �ز �ک�ت   �ی �ز ام  �ز ما�زد  �ب ا  �ت

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

2 در جاهای خالی کلمه هایی بنویسید که درباره ی اسم قبل از خود توضیح دهند.
 باد تندی بر صحرا می وزید و خار و خاشاك را با خود به هر سو می برد. راه ................ بّچه 

شیر را ................ و بی رمق کرده بود.
 غذای ................ مادرم را خورده بودم و توی رختخواب ................ خوابیده بودم.

 ته نهر پر از سنگریزه بود و البه الی سنگریزه ها پر از ماهی های ................ و ................ و 
................ بود.

 پیرزن ................ و ................ بود.
3 پاسخ هر سؤال را در خانه هاي خود بنویسید و رمز جدول را پیدا کنید. 

4 پلی رنگی در  3 ناپسند است.  2 به معنی دستور است.  1 بوی خوشی دارد. 

7 عكس را در آن می گذارند. 6 دلیری   5 دارای اعتبار و بها   آسمان 

 1
  2*

 3*

*

    5***

   6*

   7*

 4

رمز جدول: حروف ستاره دار را طوري کنار هم قرار دهید تا رمز جدول به دست آید.

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

سعدی
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س شانزدهم
 در

      امال و دانش زباني

1 بندهایی را که کلمه های زیر در آن ها به کار رفته است، بنویسید.

دلخوشیشوقحفظلطف 
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2 با توّجه به متن درس کلمه های خواسته شده را پیدا کنید. 

کلمه ای نه حرفی که پنجمین حرف آن » آ« باشد.

کلمه ای هشت حرفی که حرف دوم و هشتم آن »ی« باشد.

کلمه ای هفت حرفی که حرف اّول آن »ح« باشد.

کلمه ای شش حرفی که بین دو قسمت آن » و« باشد.

کلمه ای پنج حرفی که آخر آن » ز« باشد.

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

خوب دیدننگاه کردن

نگاه کردن از پنجره به بیرون

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

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

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

دیدن یک فیلم آموزشی

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

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

........................................................................................
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    درك متن

 الف( به جمله های زیر، توّجه کنید.

 می خواستم بگویم  که  از این پس، من دیگر توانایی و فرصت ندارم که به حسین چیزی بیاموزم.
 هر بیماری و دردی دوره ای دارد که باید بگذرد.

کلمه ی مشّخص 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 » اّما « کامل کنید.

�گ�ف�ت  کار�فرما�ی�ش  �به  او  ود.  �ش س�ته  �ف�ش �با�ف واس�ت  می �ف  ..................... �بود  �یری  �پ ار  ّ �ب �ف

د�فه رد  �بی د�ف گی  �فد� �ف ا�ف   ..................... د  �ک�ف را رها  ا�فه  �ف �تن  واهد سا�ف ..................... می �ف

اراح�ت  د، �ف واهد کار را �تر�ک �ک�ف و�ب�ش می �ف �که د�ید کار�گر �ف �ف برد. کار�فرما ا�ف ا�ی � �ت �ب واده ا�ش لدفّ ا�ف ار �ف �ک�ف

د.  �گر �بسا�ف ا�فه ی د�ی فها �یک �ف �فر�ین کار، �ت� واس�ت ..................... �به ع�فوان �آ یر �ف � ار �پ ّ �ب د. او ا�ف �ف سش

ی  �فّص �بود ..................... دل�ش �به ا�ین کار را�ف م�ش
ول �کرد؛ ..................... کاماًل  �ب یر �ت � ار �پ ّ �ب �ف

اده �کرد ..................... �با  �ف ی اس�ت و�ب ا  مر�ف ار �ف ا�فه، ا�ف مصالح �بس�ی �تن ا�ین �ف . او �برای سا�ف �ف�یس�ت

ا�فه ادامه داد. �تن �ف گی �به سا�ف �بی �وصل�

ار داد ..................... �بّ ا�فه را �به �ف د �ف مد. او کل�ی ا�فه �آ و�ت�تی کار �به �پا�یان رس�ید، کار�فرما �برای وارسی �ف

. ا�ین هد�یه ای اس�ت ا�ف طر�ف من �برای �تو«. ا�فه م�تعّل�ت �به �توس�ت : »ا�ین �ف �گ�ف�ت

ود�ش  ا�فه ای �برای �ف ّس�ف �بود! ا�گر می دا�فس�ت ..................... �ف اأ ورد. ما�یه ی �ت ه �ف �کّ ار �ی �بّ �ف

ام می داد. �ب �گر ا�ف مًا  کار�ش را �به �گو�فه ای د�ی د، ح�ت می سا�ف
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      نگارش

  با استفاده از کتاب ها و منابع مناسب، درباره ی یکی از موضوع های زیر، تحقیق کنید و به صورت 
گزارشی بنویسید.

 پیشگیری از بیماری  منابع آب آشامیدنی  نقش دانشمندان در زندگی انسان 

موضوع:

توّجه:   موضوع را انتخاب کنید.
      منابع مربوط به آن را شناسایی و تهیه کنید.
      اطاّلعات مناسب را یادداشت برداری کنید.

      یادداشت ها را مرتّب کنید و در نوشته ي خود از آن ها استفاده کنید.
      منابع مورد استفاده را به طور دقیق، معّرفی کنید )نام نویسنده، ناشر، ... (  
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 درس هفدهم

       امال و واژه آموزي

1 با توّجه به متن درس، جدول ها را با واژه هایی که دارای نشانه های زیر هستند، کامل کنید.

هح

صس

قغ

ذز
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2 کلمه های زیر را مانند نمونه دسته بندی کنید: نظر، ناظر، نظارت 

تجّسم  عاقل  تدبیر  قناعت  اجسام  عقل  مدبّر  جسم  معقول تدابیر   قانع  مجّسم 

3 مانند نمونه واژه های جمله های زیر را مرتّب کنید.

این بار گران را بیهوده مکش مکش بیهوده این بار گران را 

 ز مور آموز رسم بردباری

 بکوش اندر بهار زندگانی

 بخور در سفره ی ما، هر چه خواهی
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     درك متن

 به کلمه هاي زیر، دّقت کنید:

اگر تو راگرتراهره

اکنون شما شکل کامل شده ي واژه هاي زیر را بنویسید.

 .....................گه

 ..................... بُد

 ..................... کز

 ..................... کاي

 .....................وزان

 ..................... بُرون

در برخي از متن ها و شعرها به دلیل آهنگ متن و همچنین زیبایي آن، کلمه ها به صورت کوتاه 
شده )مخّفف(، نوشته مي شوند.

 با توّجه به متن درس »کار و تالش« جدول زیر را کامل کنید.

یک بیت که لحن خبری دارد.

یک بیت که لحن پرسشی دارد.

یک بیت که عالمت » ، « دارد.

نشانه ی  با  جمله  دو  که  بیت  یک 
ربط »که« به هم مّتصل شده باشند.
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     نگارش

 با توّجه به آموخته های درس، داستان شعر » کار و تالش « را به نثر ساده، بنویسید.

موضوع:

توّجه:  در تبدیل کردن شعر به قّصه، نکات زیر را، رعایت کنید.
  موضوع اصلي شعر و شخصیت هاي داستان را حفظ کنید؛

  زمان و مکان، رویدادها را بیان کنید؛
  در بیان رویدادها، جزئیات را دقیق بنویسید؛

  براي داستان، شروع و پایان مناسبی بنویسید؛
  از تخّیل، براي جّذابیت داستان، استفاده کنید؛

  نام مناسبی برای داستان، انتخاب کنید؛
  از نشانه های مناسب نگارشي، استفاده کنید. 
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     هنر و سرگرمي و جمع بندی آموخته ها 

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

! وا�ف �آ  ! وا�ف �آ �ف�ف�  �یک  دا�یا  !�ف ا�ف اع�ب  ! ا�ف اع�ب �کن  �فده  �ف را  دلم 

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

امو�ف   �ی ا     �بال     و    �پر    ما   را  �ب �ی در �یک �ف�ف� �پروا�ف ! �پروا�ف�ب �به �ت

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

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

  جمله: عبداهلل چند سوره از قرآن را آموخته است.

آموخته استچند سوره از قرآن راعبداهلل

  جمله: جوانی آرزوی رفتن به خانه ی کعبه را در سر داشت.

  جمله: پدر و مادرم شوق آموختن را در من به وجود آوردند.
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3 براي واژه هاي داخل جدول، پرسش هاي مناسب بنویسید.  
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 پرسش ها

.................................................................................... 1

.................................................................................... 2
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.................................................................................... 3

.................................................................................... 4

.................................................................................... 5

.................................................................................... 6

.................................................................................... 7

.................................................................................... 8



سال انتشار ناشر پدیدآورنده ردیف عنوان 

 علوم تجربی

1390 محراب قلم پنی اسمیت؛ حسین الوندی بدن انسان 1

1390 شرکت انتشارات فنی ایران جان جاونا؛ هایده کروبی در سیاره ی ما چه خبر است؟ 2

1390 نسل نواندیش کریس آکسلید؛ احسان کاظمی 
و حمیدرضا غالمرضایی

مجموعه  کتاب های ماشین های بسیار مفید: اهرم ها/ 
پیچ  ها/ سطح های شیب دار و گوه ها/ چرخ ها/ قرقره ها 3

فارسی

1391 قدیانی حسین فتاحی 10 قصة تصویری از هزار و یک شب 1

1391 ابوعطا بهروز واثقی خانه ی اسرارآمیز8: مالقات با ضحاک ماردوش 2

1390 قدیانی مژگان شیخی قصه های تصویری از بوستان: جوان بخشنده 3

1390 قدیانی حسین فتاحی قصه های تصویری از شاهنامه: رستم و کوه سپند 4

1391 برف مازیار بغالنی قصه های شاهنامه: آرش کمانگیر، زال و سیمرغ، رستم و 
سهراب، کاوه آهنگر، هفت خان رستم 5

1390 آبشن کی  شیوکومار؛ مهران محبوبی تدبیر شیر 6

فهرستی از کتاب ها و رسانه های آموزشی 
مناسب، برای پایه ی پنجم ابتدایی

دوست داری بهتر و
  بیشتر یاد بگیری؟
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 مطالعات اجتماعی

1390 ضریح آفتاب جیسون پیچ؛ ناصر جعفرزاده 
و فاطمه محمدی اطلس بچه ها 1

1390 شرکت انتشارات فنی ایران امیلی سالینجر؛ آرام وحیدی روز زمین پاک 2

1391 شرکت انتشارات فنی ایران الی اورایان؛ گلی افجه ای سبز شدن چه آسان: کارهای ساده ای که می توانید برای 
حفاظت از زمین انجام دهید 3

1390 عروج اندیشه فیلیپ استیل؛ سمیه کریم 
دادیان

فکر می کنید چرا کشورها پرچم هایشان را برافراشته 
می کنند و سؤال های دیگری درباره ی مردم و مکان ها 4

1391 محراب قلم آلکسیا دلریو و سوفی 
دومانتون؛ رویا خویی

مجموعه ای برای ورود بچه ها به دنیای بزرگ ها: تبلیغات/
سیاست/ خطرها 5

 هدیه های آسمان

1392 قدیانی غالمرضا حیدری ابهری از این خونه به اون خونه؛ تفسیر زیبای مفهوم مرگ برای 
بچه ها با نگاهی به دین و روانشناسی 1

1391
مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی)س(، مؤسسه 

چاپ و نشر عروج
محمد اجاقی زندگی مصور امام خمینی: آغازگر فریاد/ فصل دانایی/ دور 

از وطن 2

1390 به نشر مسلم ناصری قصه های شیرین از زندگی معصومین 3

1390 ذکر ناصر نادری من نماز را دوست دارم: آموزش شیرین نماز به کودکان 4

 مهارت های زندگی

1392 مؤسسه فرهنگی هنری 
اورنگ آفرین طوبا اورنگ دهانی که حرف بد می زد. دهانی که بوی بد می داد 1

1392 مهر میترا
جن گرین؛ عارفه 

حاجی باقری امیری و میترا 
غازیانی

چرا مهمه از طبیعت محافظت کنیم؟/ چرا مهمه بازیافت 
کنیم؟/ چرا مهمه در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم؟/ 

چرا مهمه در مصرف آب صرفه جویی کنیم؟
2

1393 تیمورزاده/ طبیب جین استانگل؛ شیما 
خلف بیگی

چی باعث می شود که تو سرفه کنی، عطسه کنی، سکسکه 
کنی، آروغ بزنی، چشمک بزنی، خمیازه بکشی، عرق کنی 

و بلرزی؟
3

1392 گام دان هیبنر؛ حسین مسنن 
فارسی عادت های بد دارم 4

1390 چکه/ شهر قلم الیزابت وردریک و مارتین 
آگاسی؛ افسانه طباطبایی

مهارت های اجتماعی در کودکان: کلمه ها برای اذیت 
کردن نیستند!/ دست ها برای زدن نیستند! 5

سال انتشار ناشر پدیدآورنده ردیف عنوان 
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 هنر

1392 کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان جالل وزیری کاغذ بازی )دایر المعارف کاغذ و تا( 1

1392 مشق نیکو عادله سلیمانی مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریری تمام رده های 
سنی )جلد1، 2 و 3( 2

1391 سوره مهر حسن دولت آبادی نمایشنامه های آسان: مادرها مهربون اند/ وقتی ماهی غرق 
می شود 3

1392 قدیانی فیونا وات؛ نازنین نجفیان
365 شیوه خالق در هنر و کاردستی با دور ریختنی ها: 

نقاشی، چاپ، تکه چسبانی، اشکال برجسته و جعبه، 
صورتک و آدمک، کارت پستال و شابلون

4

1390 پیام آزادی یوکیو کوروساوا؛ محمد 
یعقوبیان جادوی کاغذ )جلد 1 تا 5( 5

 کتاب های مرجع

1390 محراب قلم شهرناز بخشعلی زاده فرهنگ ریاضی مدرسه 1

1390 محراب قلم فرانسواز دوگیبرت؛ رویا 
خویی آداب معاشرت 2

1390 محراب قلم آنیتا گانری؛ کوروش 
امیری نیا و مهدی چوبینه دایر  المعارف اطلس برای کودکان 3

1390 محراب قلم
آنیتا گانری و کریس 

آکسلید؛ حسین دانشفر و 
دیگران

دنیای شگفت  انگیز 4

1390 محراب قلم کارولین بینگام و بن مورگان؛ 
حسین الوندی طبیعت 5

کار و فناوری

1393 روشنفکران راه فردا سعیده مفیدی نسب

مبانی و ویندوز 1 و 2 به همراه کتاب کار/ کتاب نرم افزار 
ارائه مطلب Power point( 2007( به همراه کتاب 

کار/ نرم افزار نقاشی )Paint( به همراه کتاب کار/ نرم افزار 
واژه پرداز )ورد 2007( به همراه کتاب کار

1

 داستان

1393 قدیانی فروزنده خداجو و دیگران 366 قصه تصویری برای روزهای سال 1

1392 مدرسه ابراهیم حسن بیگی و دیگران زندگی نامه اهل بیت)ع( 2

1391 مدرسه مجموعه داستان های مهربانی پروین علی پور 3

1391 زعفران ناصر کشاورز سبیل بابات می چرخه 4

1392 پیدایش شکوه قاسم نیا و دیگران مجموعه  قصه های الکی پلکی 5

سال انتشار ناشر پدیدآورنده ردیف عنوان 
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  ماهنامه ی رشد دانش آموز   
  برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی

  با مطالبی جّذاب و خواندنی
 با این مجلّه به خواندن عالقه مند می شوی؛ چیزهای بیشتری یاد می گیری؛ و همه چیز را بهتر 

می آموزی. 
 تو می توانی مجلّه ی رشد دانش آموز را  از مدرسه ی خودت تهیه کنی.

 سخنی با مربّیان و والدین
 کتاب نامه ی رشد عنوان فهرستی از کتاب های مناسب و استاندارد دوره های تحصیلی است که هر 
سال از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منتشر و در آن تازه ترین کتاب های آموزشی و 

تربیتی به دانش آموزان، معّلمان، مدیران، مربیان، کارشناسان  و خانواده ها معّرفی می شوند.
  کتاب نامه های رشد، معموالً کتاب های خود را به تفکیک دوره های تحصیلی منتشر می کنند. 
در معّرفی هر کتاب، عالوه بر اطاّلعات شناسنامه ای کتاب، چکیده ای از آن آمده است تا معّلمان و 

والدین محترم تصویر دقیق تری از کتاب داشته باشند. 
 دسترسی به متن کتاب نامه های رشد و فهرست   کتاب های مناسب، از طریق    اینترنت نیز میسر 

است. برای این کار می توانید به وبگاه »سامان کتاب«
به نشانی:  http://samanketab.roshdmag.ir وارد شوید و کتاب دلخواهتان را جست وجو کنید.

 درصورت تمایل به تهیه ی کتاب ها، عالوه بر ناشر کتاب،  می توانید از طریق شماره تلفن 9-88800324 با " پخش مدرسه" تماس بگیرید یا 
از طریق فروشگاه اینترنتي این مؤّسسه به نشاني www.en.madreseh.ir کتاب دلخواهتان را سفارش دهید.

1391 مدرسه سوسن طاقدیس و دیگران مجموعه قصه های بهشتی 6

1391 مهاجر جان ج ماث؛ شهاب الدین 
عباسی آب آرام و دوستانش 7

1391 آفرینگان اولف نیلسون؛ فریده خرمی تک و تنها توی دنیای به این بزرگی 8

1392 چکه تری جونز؛ امیرمهدی حقیقت دماغ گنده ها 9

1391 هیرمند ابی کلین؛ شهال انتظاریان سلطان ببین و بگو 10

1392 زعفران آدام رابین؛ محبوبه نجف خانی سنجاب های آتش پاره به جنوب می روند 11

1392 هیرمند ابی کلین؛ شهال انتظاریان صدمین روز مدرسه/ دردسر بوقلمون روز شکرگزاری 12

1392 زعفران آنت لنگن؛ محبوبه نجف خانی
فلیکس به کشف کره ی زمین می  رود/ فلیکس و ماجرای چمدان 

پرنده/ فلیکس به سیرک می رود/ نامه های فلیکس: خرگوش 
کوچولو به سفر دور دنیا می رود

13

1391 منظومه خرد لوییس سکر؛ راحله پورآذر
ماروین نارنجی و شاهزاده گمشده/ ماروین نارنجی  و سؤال 

عجیب/ ماروین نارنجی و تپه مرگ/ ماروین نارنجی و خانه خانم 
معلم/ ماروین نارنجی و کیک پرنده

14

1391 منظومه خرد لوئیس سکر؛ راحله پورآذر و 
فریبا اقدامی

مدرسه کنار جاده عجیب و غریب می شود/ مدرسه کنار جاده 
واقعا وجود دارد 15

سال انتشار ناشر پدیدآورنده ردیف عنوان 
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