


      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(
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    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

1

2

3

4

5

6

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 آنها 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 آنها 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 آنها 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

47



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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