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درسسوم:راِزنشانهها 

درسچهارم:ارزِشعلم 

درسپنجم:رهاییازقفس 

فصلدوم
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امالوواژهآموزي

1 كلمه هاي زير را به ترتيب حروف الفبا بنويسيد. 

�فر�ين   اّده  -  �آ ا�فه - �ج قهوه �ف ورده - � �ف فهم - دس�ق �ف هو�ش - �  

    

2 قسمتي از درس را كه به گفت و گوي »حاكم و پسر« مربوط است، بنويسيد. 

3 با توّجه به معناي جمله ها، كلمه ي مناسب را انتخاب كنيد.

) غذا   - قضا   ( مي دهند.   ............. آنها  به  مادر  و  پدر  مي آيند،  بيرون  تخم  از  كه جوجه ها  وقتي   

 دانش آموزان در  .............. مدرسه مشغول ورزش بودند. )حياط- حيات (

 پايه و .................. همه ي گفت وگوها، توانايي علمي دانش آموزان است. ) اثاث- اساس(

 درس سوم
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امال

1 در جدول زير، كلمه هاي درس آمده است. پنج كلمه از آنها را پيدا كنيد و با هر يک جمله ای 
بسازيد. 

نفرزنه
ررتبصد
وطماما
طسکیهج
چتمسفر
پتساوخ

2  با توّجه به متن برای هر يک از حروف داخل شکل، كلمه بنويسيد. 

    
سح
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      هنروسرگرمي

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

�فر�ين ان �آ �ج داو�فد  �ف �فام  ن�جه  �فر�ي �آ �جان  �ف رد  س�فن  م  ��ك�ي

�فر�ين ان �آ �ج داو�فد  �ف �فام  ن�جه  �فر�ي �آ �جان  �ف رد  س�فن  م  ��ك�ي

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

 

2 خانه هاي جدول را به دلخواه با كلماتي از متن درس، پر كنيد. 

رديف اّول

رديف دوم

رديف سوم

كلمه ي سوم كلمه ي دوم كلمه ي اّول

 حاال با كلمات هر رديف يک جمله بسازيد؛ به طوري كه هر سه كلمه در آن جمله به كار رفته باشد.

جمله ي سوم:

جمله ي دوم:

جمله ي اّول:
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متن هايی مانند نمونه ی )الف( را متنعلمی و متن هايی مانند نمونه ی )ب( را متنادبی می گويند. 

دركمتن

1 دو متن زير را با دّقت بخوانيد. متن كدام يک از كتاب هاي درسي شما شبيه متن )الف( است؟ 
متن كدام يک از كتاب هاي درسي شما شبيه متن )ب( است؟ 

م  �ي �ف ا�فه ها�ف �ف ا�ين  د�يوارهاي  د.  �ف اسش �ج �ف �گرم  لي  �ف�ي ا  �ق دار�فد  گي ها�يي  � و�يرش ا�جا�في  �ي �ج واحي  �ف ا�فه هاي  �ف  )  ال�ف

د �گرم  �ي ورسش ور �ف ود �جا �ف لي �ف د، �ف�ي ا�ش �ج ا�فه اي كل�ف�ق �ف ود. ا�گر د�يوار �ف �يرون وارد �ف�ش ا �گرما ا�ف �ج و�فد �ق �ا�ف�قه مي �ش

ا�فه ها هم �جاع�ش  كل �ف �ف هاي �گ�ف�جدي سش ود. س�ق ا�فه وارد مي �ش ود و �گرما ا�فد�ك ا�فد�ك �جه ردون �ف مي �ش

ود دارد،  �ف و�ج ي �كه رد س�ق �ق �جاد�گ�يرها�ي د و ا�ف طر�ي �ك�ف و�ف �ف �ق �جام ها �ف�ف د �جه �پ�ش �ي ورسش ود �كه �گرماي �ف مي �ش

ود. ا�فه وارد �ش هواي �ف�فك همراه �جا �جاد �جه ردون �ف

دا�فه  كمي  � و  مي �پر�يد  كمي  � و�قر،  �ك�ج �گرم.  و هوا  �جود  ان  ا�ج��ق �ق د�فد.  �جا هم دوس�ق �ش و�قري  �ك�ج و  ك  �ش �ج �گ�ف  ) �ج

وا�فدن �جود و هر�په  وا�ف �ف ي و �آ كر �جا�ف � ك همه ا�ش �جه �ف �ش �ج �فو�قه �فما�فد. اّما �گ�ف ي �آ ان، �ج م��ق ا رد �ف مع مي �كرد �ق �ج

ان  م��ق . �ف يرف ر�ف�ق � ان و �پا�ي ا�ج��ق . �ق �ق ا�يده اي �فداسش ، �ف ا�ف�ق هم �جا�ش م��ق كر �ف � و�قر �جه او مي لگ�ف�ق �كه �جه �ف �ك�ج

و�قر  �ك�ج سرا�ف  �جه  �ق  �فداسش وردن  �ف �جراي  ي  يرف � �پ �كه  ك  �ش �ج �گ�ف  . �گر�ف�ق را  ا  �ج همه  �جر�ف  و  سرما  مد.  �آ

ود؟« �ج �ف و�ف�ق  م��ق �ف كر  � �ف �جود،  و�ف�ق  م��ق �يك  �ج �يك  »�ج  : لگ�ف�ق و�قر  �ك�ج  . واس�ق �ف كمك  � او  ا�ف  و   ر�ف�ق 

2 تفاوت هاي متن )الف( و )ب( را در جدول زير بنويسيد. 

متن )الف(                      متن )ب(
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نگارش

 قّصه ای را كه در اين درس خوانده يا شنيده ايد، بنويسيد.

توّجه:
  با جمله ها و عبارت های مناسب، نوشته ی خود را آغاز كنيد.

 نشانه های نگارشی را در نوشته ی خود به كار بگيريد.
 در نوشتن كلمه ها دّقت كنيد )اندازه، فاصله، اتّصال و شکل حروف(.

 نوشته ی خود را بخوانيد و پاک نويس كنيد.

موضوع:
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 درس چهارم

     امالودانشزباني

1 جدول زير را مانند نمونه، كامل كنيد.

مشغولغرقنمونه:حرکت

ح
حر
حرك
حرکت

غ
--
---

-
--
---
----
-----

2 در هر رديف با توّجه به متن درس، كلمه ي خواسته شده را پيدا كنيد.

1

2

3

4

1 كلمه ي سه حرفي كه حرف وسط آن )ص( باشد.  

2 كلمه ي چهار حرفي كه حرف اّول آن ) ح ( باشد.

3 كلمه ي پنج حرفي كه نشانه ي ) ا ( دو بار در آن به كار رفته باشد.

4 كلمه ي شش حرفي كه حرف آخر آن صداي ) ه ( باشد.
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از چه  زير  مطالب  از  گفتن هر يک  براي  دوستتان هستيد.  با  كنيد، مشغول صحبت  3 فرض 
جمله اي استفاده می كنيد؟

  وقتي مي خواهيد روز تولّدش را بدانيد.

  وقتي مي خواهيد درباره ی زيبايي گلدان روي ميز، مطلبي بگوييد.

  وقتي مي خواهيد به او بگوييد پيراهنتان چه رنگی است.

  وقتي از او مي خواهيد برايتان آب بياورد.
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 امال

1 با توّجه به متن درس، جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

�گری  د�ي ا�ف  كي ................  ل �ي رد�يا  مو�ج هاي  د.  ................ �ش ار  �گر�ف�ق �قي  �ك�ش ي  رو�ف      

م�يان  ا�ف  را  �قي  �ك�ش وا�ف��ق  �ق �ف �كرد،  هر�په  دا  ا�ف �ف د�فد.  �ي مي �كو�ج �قي  �ك�ش �جه  را  ود  �ف و  د�فد  مي رس�ي راه  ا�ف 

ا�ف  م  ��ك�ي د�فد.  �ش ار  �گر�ف�ق اموا�ج  م�يان  رد   ................... و  دهد  �جا�ق  �ف  .................

اده د�يد. ود را رد ................. دور ا�ف�ق م �جا�ف �كرد، �ف ................ ر�ف�ق و و�ق�قي �پ�ش

2 با حروف درهم ريخته ي زير، هر تعداد كه مي توانيد، كلمه ي معني دار بسازيد.
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هنروسرگرمي

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

�جود   ا  دا�ف �كه  هر  �جود  ا  وا�ف �جود�ق ا  �جر�ف ير  � �پ دل  دا�ف�ش  �ف 

�جود   ا  دا�ف �كه  هر  �جود  ا  وا�ف �جود�ق ا  �جر�ف ير  � �پ دل  دا�ف�ش  �ف 

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

2 براي كلمه هاي داخل جدول، سؤال هاي مناسب بنويسيد.

و
ره
شنا
نافو

ت
ش
د
ت
ب

5
4
3
2
نابدا1

  

1

2

3

4

5
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دركمتن

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

�يه ي  اد�فد. �ج�ق ي ا�ف�ق �ق ل �گودال عم�ي �فها �جه دا�ف ا ا�ف �آ گهان دو �ق ور مي �كرد�فد �كه �فا� �فگلي ع�ج ور�جا�فه ا�ف �ج د �ق �ف      �پ

د �كه  �ف �ق گ�ف ن دو ل �ق اس�ق �جه �آ لي عم�ي د�فد و ه�فگامي �كه د�يد�فد �گودال �ف�ي مع �ش ار �گودال �ج ور�جا�فه ها �ك�ف �ق

د و  �ف ده �گر�ف�ق �ف�ي ور�جا�فه ا�ين حر�ف ها را �ف�ش د مرد. دو �ق واه�ي ودي �ف ما �جه �ف ؛ �ش اره اي �ف�ي��ق �گر �پ د�ي

د  �ف �ق گ�ف �فها مي ل �گر، مدام �جه �آ ور�جا�فه هاي د�ي �فد؛ اّما �ق �پر �يرون �ج د�فد �كه ا�ف �گودال �ج �ي ان �كوسش وا�ف�ش �جا �قمام �ق

د مرد. واه�ف ودی �ف د و �جه �ف �ف ا�ي �ي �يرون �ج د ا�ف �گودال �ج �ف وا�ف ون �فمي �ق ال�ش �جردار�فد؛ �پ  �كه دس�ق ا�ف �ق

 . �ق ال�ش دس�ق �جرداسش د و ا�ف �ق ور�جا�فه ها �ش �گر �ق �قه هاي د�ي گ�ف م ل ور�جا�فه،�ق���ي كي ا�ف دو �ق ل ام �ي �ج سرا�ف

د. او �جه �قه �گودال �پر�ق �ش

�يه ي  ال�ش مي �كرد. هر �په �ج�ق مدن ا�ف �گودال �ق �يرون �آ وان �جراي �ج �گر �جا �قمام �ق ور�جا�فه  ي د�ي        اّما �ق

�كه عا�ق�ج�ق ا�ف  �ف ا ا�ي د �ق ا�يده اي �فدارد، اومصمّم �قر مي �ش �قر �ف �ي�ش ال�ش �ج د�فد �كه �ق ور�جا�فه ها �فر�ياد مي �ف �ق

�ف�يدي؟ رد  و حر�ف هاي ما را �فمي �ش د�فد: م�گر �ق ور�جا�فه ها ا�ف او �پرس�ي �يه ي �ق مد. �ج�ق �يرون �آ �گودال �ج

�گران او  كر مي �كرد �كه د�ي � . او رد �قمام مّد�ق �ف �فواس�ق اسش ور�جا�فه وا�قعًا �ف د �كه �ق ن ه�فگام معلوم �ش �آ

د! �ف �ق مي �ك�ف و�ي را �ق�ش

1 چرا قورباغه اي كه ناشنوا بود، موّفق شد از گودال خارج شود؟

2 اين داستان دو پيام مهم داشت. به نظر شما آن دو پيام چه بود؟

3 به نظر شما بهترين عنوان براي اين داستان چيست؟چرا؟
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نگارش

 شعر »  روباه و زاغ« را به صورت يک قّصه بنويسيد.

توّجه:
 با جمله ها و عبارت های مناسب، نوشته ی خود را آغاز كنيد.

 ترتيب رويدادهای قّصه را رعايت كنيد.
 نشانه های نگارشی را به كار بگيريد.

 يک بار ديگر نوشته ی خود را بخوانيد و آن را پاک نويس كنيد.

موضوع:
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 درس پنجم

امالوواژهآموزي

1 بيت هايي را كه كلمه هاي زير در آنها به كار رفته است از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

طّه ان، �ف ادكام، ارمعف طوط�يان، �ش
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خ
خ
خ
خ
خ
خ

2 جدول زير را با استفاده از كلمه هاي متن درس كامل كنيد.

3 با كلمه هاي زير، متن را كامل كنيد. توّجه كنيد كه هر كلمه دو بار به كار مي رود.

امه �ف ا�ج امه، �ك�ق و��ف �قه �فامه، �ق امه، ه�ف �ا��ف

ا�ق  اور.« و�ق�قي �جه ا�ق �ي ن را �جرا�يم �ج ؛ �آ دف اس�ق : »د�ف�قرم، الي .............  �يك كاعف       �پدرم لگ�ف�ق

وا�فدن مطا��ج  وان را د�يدم. �ف و�ج يرف كار�ش ................. �كود�ك و �ف كار �پدرم ر�ف�قم، روي م�

ن  �آ مي حفر�يد.  �جراي من  را  ن  �آ ه  هم�ي�ش �پدرم  �جود.  ا��ج  �ج ار  �ج��ي �جرا�يم   .................. ا�ين 

روع �كردم �جه مرور  ّ�ه، سش حفر م�ج دم و رس�يدم �جه �آ �ا�ق�ش را ور�ق �ف �قم و �جا سرع�ق ص�ف را �جرداسش

ودم  گهان �جا صداي �پدرم �جه �ف مده �جود. �فا� �فها رد ..................... �آ فهرس�ق �آ ي �كه � ا�ج ها�ي �ك�ق

�قم.  دف را ا�ف الي ................. �جرداسش مده �جودم. كاعف دف �آ �جال �يك كاعف اد د�ف ه �يادم ا�ف�ق ا�ف مدم و �ق �آ

ال �كردم:  دف را �جه �پدرم دادم و ا�ف او �وؤ د. كاعف دف كلمه ي ........................ د�يده مي �ش �جاالي كاعف

ي  يرف � ه �پ ل هم�ي�ش �فر�ين د�ف�قرم، م�ش : »�آ د و لگ�ف�ق دي �ف �ف �ف ي؟«  �پدرم ��ج »..................... �يع�في حپ

م و �يك �فوع  �ق�ي و�ش ا�فه �ف �قه اي اس�ق �كه ه�فگام حفر�يد �ف وسش دف �ف را �كه �فمي دا�في، مي �پرسي. ا�ين كاعف

    .» ده و حفر�يدار اس�ق �ف �ين �فروسش ول و �قرار �ج �ق
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امال

1 با كنار هم گذاشتن كلمه هاي داخل كادر، مانند نمونه، كلمه ی جديد بسازيد.

نمونه: گران+ بها = گران بها

 

2 كلمه های زير را در جدول پيدا كنيد و با مداد رنگي دور آنها خط بکشيد.

ثبکيطوطب

راناغمرا

وغيحلتظز

تشزباعژر

مرهسمجنگ

نوگزابچا

دعپخنصضن

روع ، �جا�ف �گو ، سش يرف ، �جا�ف � ّ�ج ،  �ك�ف ان ، ��ج� ، �قع�ج د ، طوطي ، ارمعف رگان ، �شرو�قم�ف      �جا�ف
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هنروسرگرمي

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

ورد    و�ي�ش �ف جردهر �كه �فان ا�ف عمل �ف �ف� ي  طا�ي �ا�قم  م�فّ�ق 

ورد    و�ي�ش �ف جردهر �كه �فان ا�ف عمل �ف �ف� ي  طا�ي �ا�قم  م�فّ�ق 

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

2 درباره ي َمَثلي كه در متن داستان »قدم يازدهم« بود، نّقاشي بکشيد يا بخشي از آن داستان را كه 
به اين َمَثل مربوط بود، نّقاشی كنيد.
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دركمتن

 با توّجه به متن درس »رهايي از قفس« ترتيب رويدادهاي زير را شماره گذاري كنيد.

. �ق �گ�ش و�ي�ش �جا�ف ا�فه ي �ف رگان �جه �ف  �جا�ف

را را �جرا�ي�ش �قعر�ي�ف �كرد. گي ماحج د� رم�ف رگان �جا سش  �جا�ف

. ا�فه �جه �جا�ف ا�فدا�ف�ق ره ي �ف �ج �ف رگان، طوطي را ا�ف �پ  �جا�ف

د. رگان �پرس�ي ا�قي ا�ش ا�ف �جا�ف  طوطي رد�جاره ي �وعف

ان داد. دوس�ق ام طوطي ا�ش را �جه طوط�يان ه�ف �ي رگان، �پ  �جا�ف

اد. �يدن �كرد و رد �ق�ف� ا�ف�ق روع �جه �ر�ف ل همان طوطي سش  طوطي ا�ش ردس�ق م�ش

. ��ق ا�فه ی رد�ف�ق �ف�ش ده �جود، �پروا�ف �كرد و روي �ش اد �ش �ف د �آ �ف  طوطي �كه ا�ف �ج

اد. �يد و ا�ف �جاالي رد�ف�ق ا�ف�ق ود �ر�ف كي ا�ف طوط�يان �جر �ف ل رگان، �ي �ف�يدن حر�ف هاي �جا�ف   �جا �ش

کتابخواني

يک كتاب داستان دركالس بخوانيد و رويدادهای آن را به ترتيب بنويسيد.

    



ان : ........................  ام داس�ق      �ف
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نگارش

   تصاوير زير را با يکديگر مقايسه كنيد و پس از بيان شباهت ها و تفاوت ها، نتيجه را در يک بند 
بنويسيد.

توّجه:
 با دّقت به جزئيات تصويرها نگاه كنيد.

 شباهت ها و تفاوت ها را دسته بندی كنيد.
 پس از مقايسه ی شباهت ها و تفاوت های تصويرها، نوشته را جمع بندی كنيد.

 خوش خط و پاكيزه، بنويسيد.

شباهتها:

تفاوتها:

جمعبندی:


