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  درس ششم: آرش کمان گیر  

 درس هفتم: مهماِن شهر ما  

فصل سوم
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     امال و دانش زبانی

1 با توّجه به متن درس های پنجم و ششم، جدول را كامل كنيد.

ح
ح

ح
ح

ح

2 مانند نمونه كامل كنيد.

نقص: ...............................ماهر: ...............................

محكم: ...............................تحقير: ...............................

منتظر: انتظار

 درس ششم
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3 جمله هاي متن زير را جدا كنيد و بنويسيد هر جمله چه پيامي دارد. مانند نمونه، 

عمل كنيد.

   رنگ َسرم، سبز بّراق است. طوق باريك سفيدي بر زيبايي گردنم افزوده است. من در 
نيزارها و علفزارهاي كنار رودخانه ها و درياچه ها زندگي مي كنم. شناگر ماهري هستم. 

بازي با امواج آب را دوست دارم. حاال مرا شناختي؟ من مرغابي هستم.

پيام جمله

سبز بودن رنگ سر

جمله

رنگ َسرم، سبز بّراق است.
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       امال

1 جمله هايي را كه واژه هاي زير در آنها به كار رفته است از متن درس پيدا كنيد و 

در جدول بنويسيد.

ایرانیان ایران

2 كلمه هاي داخل شكل را به طور مناسب، كنار هم قرار دهيد و تركيب هاي جديد 

بسازيد.  

 

 

انداز نيمسربالنيرو

تيزتير اندوه

مند
زمين

گين

روز
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       هنر و سرگرمي

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

م �به مهر �باددس�ت رد دس�ت هم ده�ي �آ م  �ي �ك�ن را  و�ي�ش  �ن هن  م�ي

م �به مهر �باددس�ت رد دس�ت هم ده�ي �آ م  �ي �ك�ن را  و�ي�ش  �ن هن  م�ي

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

2 جدول را كامل كنيد. برخي از خانه هاي جدول، حرف رمز دارند. حروف رمز را 

به ترتيب شماره هاي آن در خانه هاي زير قرار دهيد تا كلمه ي مورد نظر به دست آيد. 

6 صبح زود 5 كسالت آور 4 شكيبايي 3 مانند گل 2 مخالف قهر  1 سختي 

10 موّفقيت 9 تنومند و قوي  8 غمگين و ناراحت  7 از جنس فوالد 

1

3
4

5

2

6

7
8

9

10

کلمه ی رمز:

8 2

4

5

9 7

6

10

1

12345678910

3
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      درك متن

 الف( جمله هاي زير را بخوانيد و به كلمه هايی كه مشّخص شده است، توّجه كنيد.

 در آنجا دست به دعا برداشت و با خداي خود زمزمه كرد.
 من جان خود را در تير خواهم گذاشت و براي سربلندي ايران فدا خواهم كرد.

 آرش نام خدا را بر زبان آورد و با همه ي توان، كمان را كشيد. 

در مثال هاي باال » و « جمله ها را به هم پيوند داده است؛ مثاًل در شماره ي يك، دو جمله ي زير 
با حرف »   و  « به هم وصل شده اند. به اين ترتيب معني دو جمله به هم ارتباط پيدا مي كند. به 

اين حرف، نشانه ي ربط يا پيوند مي گويند. 

 در آنجا دست به دعا برداشت. 

 با خداي خود زمزمه كرد. 

 ب( از ده سطر اّول متن درس » ارزِش علم« جمله هايي را كه با نشانه ي ربط » و « به 
هم وصل شده اند، پيدا كنيد و بنويسيد.
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      نگارش

   تصوير صفحه ی ٥٩ كتاب فارسی خوانداری )تصويرخوانی و صندلی صميميت( 
را خوب نگاه كنيد؛ سپس موضوعی را برای نوشتن انتخاب كنيد و در دو بند بنويسيد.

موضوع:

توّجه:
 سعی كنيد، آنچه را ديده ايد در نوشته ی خود بياوريد.

  به درست نويسی شكل كلمات و امال، توّجه كنيد.
 نشانه های نگارشی را رعايت كنيد.
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     امال و واژه آموزي

1 ابتدا حروف جا افتاده را با مراجعه به متن درس بنويسيد، سپس آنها را به ترتيب 

حروف الفبا مرتّب كنيد. 

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

نشا...    خوشـ ...ال    انتـ ... ار   غو ... ا     چـ ... ره    پاكيـ ... ه     همـ  ... ـمه

2 جدول زير را با توّجه به متن درس، كامل كنيد.

كلمه  حرف

صـ ص
ط

ظ

 

3 يك متن بنويسيد و سه تا از كلمه هاي زير را در آن به كار ببريد.

خودآموز، 
خودبين، 

خودجوش، 
خودپسند، 

خودكار

  درس هفتم
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        امال

1 كلمه ی مورد نظر در هر بخش را پيدا كنيد و بنويسيد.  

الف( 

ب(

حياط  

مضرب

خروش

نگار  

 حرف اّول

 حرف دوم

 حرف چهارم

 حرف سوم
حروف را به ترتيب كنار هم بچينيد 

و كلمه ي جديد بسازيد.

   

جمالت

امواج

ميعاد

تعليم  

 حرف اّول

 حرف دوم

 حرف چهارم

 حرف پنجم

حروف را به ترتيب كنار هم بچينيد  حرف سوم
و كلمه ي جديد بسازيد.

      صداقت 

2 جمله هاي زير را با كلمه ي مناسب، تكميل كنيد.

مشتاقانه، هجوم، مسئوالن، استقبال

  هريك از ما، لحظه شماري مي كرديم كه روز ........................... كي مي رسد؟! 

   فقط به انبوه جمعيّت و .......................... عاشقانه ي مردم فكر مي كردم.

   برخي از شوق، مي گريستند و جمعي ................................ گوش مي دادند.
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2  درجدول زير هر كلمه با نشانه ی آخر كلمه ی قبل شروع می شود. با كمك كلمه های

درس اين كار را ادامه بده و جدول را كامل كن.

3

2

4

6
7

8
5

1
س

ی

ل ا ب ه ل ا

     هنر و سرگرمي

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

�ب و هوا  م�ين و �آ �باس�ت�كودكان، ا�ين �ن �ي ان �كه �پرگل و �ن ا�ين رد�ن�ت

�ب و هوا  م�ين و �آ �باس�ت�كودكان، ا�ين �ن �ي ان �كه �پرگل و �ن ا�ين رد�ن�ت
..................................................................................................................................................................................

�ت همه  ان و �كوه و دسش ا�نه ي ماس�ت�با�ن و �بس�ت �ي سش ا�نه ي ما و �آ �ن

�ت همه  ان و �كوه و دسش ا�نه ي ماس�ت�با�ن و �بس�ت �ي سش ا�نه ي ما و �آ �ن
..................................................................................................................................................................................
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     درك متن

  جمله هاي زير را بخوانيد و به كلماتي كه مشّخص شده است، توّجه كنيد.
 ايرانيان در برابر تورانيان پايداري مي كردند؛ اّما پيروزي بر آنان بسيار مشكل بود.

   در بدن من هيچ نقص و عيبي نيست؛ اّما خوب مي دانم چون تير از كمان رها شود، همه ي 
نيروي من از تن بيرون خواهد رفت.

 آنها همه جاي شهر را دنبال شير كوچولو گشتند؛ ولي او را پيدا نكردند.

در مثال هاي باال كلماتي مانند » اّما « و » ولي« جمله ها را به هم وصل مي كنند؛ مثاًل در 
جمله ی شماره ي سه، دو جمله ي زير با » ولي« به هم وصل شده اند. دّقت كنيد كه مفهوم دو 

جمله در مقابل هم است.

  آنها همه جاي شهر را دنبال شير كوچولو گشتند.
  او را پيدا نكردند.

 کتاب خواني

يك كتاب داستان دركالس بخوانيد و جمالتي كه در آن با » اّما « و » ولي« به هم 
وصل شده اند، پيدا كنيد و در كادر زير بنويسيد.

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

 شعر » باز باران« را به صورت يك داستان، بنويسيد.

توّجه:
 سعی كنيد خودتان را به جای آن كودک ده ساله، قرار دهيد.

  در بياِن توصيف از احساس و عاطفه ی خود استفاده كنيد.
 انتخاب كلمه های مناسب، نوشته ی شما را دلنشين تر می كند.


