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  درس شانزدهم: پُرسشگری

 درس هفدهم: مدرسه ی هوشمند

فصل هفتم
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 درس شانزدهم

   

 مسعود گل را از گل فروشي خريد.

 دوستم توپ را از فروشنده گرفت.

      امال و دانش زباني

1 ده كلمه كه به نظر شما مهم اند از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

2 زير شكل صحيح كلمه هاي داخل كمانك، خط بكشيد.

الف( دانشمندان، دشمن سرسخت )جهل ــ جحل( و دوستدار دانش هستند.

ب( ابوريحان بيروني واپسين لحظات زندگي خود را )مي گزرانيد ــ مي گذرانيد(.

پ( بعضي ها به دنبال موجودات عجيب و )قريب ــ غريب( فضايي هستند.

3 نمودار جمله هاي زير را رسم كنيد.
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  امال

1 مانند نمونه كامل كنيد.

                                         

2 با توّجه به متن درس، جاهاي خالي را پر كنيد.

  ابوريحان بيروني، يكي از بزرگ ترين ......................... و فيلسوفان ايراني بود و همه ي زندگي

 او در ......................... وتحقيق و دانش اندوزي گذشت. اين دانشمند بزرگ به علّت ........................

مي انديشيد و به كشف چيزهاي ناشناخته ......................... مي ورزيد. 

  د    

  ق    

  ت    

  دّقت    

 دانشمند 

   تحقيق 

 حالت    قهرمان 

 فضا   
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     هنر و سرگرمي 

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

�باد  ا  �ك�ت �ي �كردگار  �بر  وا�ندن داد حمد  و�ت ردس �ن �كه مرا �ش

�باد  ا  �ك�ت �ي �كردگار  �بر  وا�ندن داد حمد  و�ت ردس �ن �كه مرا �ش
..............................................................................................................................................................

اد رد سر من هواي ردس �نهاد  اس�ت ّ�ت  مح�ب من  دل  رد 

اد رد سر من هواي ردس �نهاد  اس�ت ّ�ت  مح�ب من  دل  رد 
..............................................................................................................................................................

2 پاسخ هر سؤال را در خانه ی خود در جدول بنويسيد.

 به سؤاالت ........ مي دهيم.

 كسي كه انتظار مي كشد.

  آسان نيست.

 روزها در آسمان مي بينيم.

  ......... موش دارد، موش هم گوش دارد.

 مخالف بلند است.

 نام دانشمندي كه در درس آمده است.

 مهر و محبّت مادر به فرزند

 علم حساب

 نيرومند
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    درك متن

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

 كودكان سرمايه هاي اصلي هر كشورند. آنان، آينده ي كشور خود را مي سازند و سبب 
 پيشرفت آن مي شوند. وقتي در كشوري جنگ مي شود يا سيل به راه مي افتد يا زلزله مي آيد،

       كودكان بيشتر از همه صدمه مي بينند؛ زيرا نمي توانند به تنهايي با رنج ها و مشكالت مبارزه 
كنند. براي كمك به اين كودكان آسيب ديده، سازمان هاي گوناگوني به وجود آمده اند 
 كه معروف ترين آنها »يونيسف« نام دارد. يونيسف يك سازمان جهاني وابسته به سازمان
ملل متّحد است. اين سازمان تالش مي كند تا كودكاِن محروم، زندگي بهتري داشته باشند. 

بخشي از پيماِن جهاني حقوق كودك عبارت است از:
 كودكان حق دارند با فرهنگ  كشورهاي ديگر آشنا شوند و با همه ي كودكان جهان

در زمينه ي صلح و دوستي همكاري كنند.
هر كودك حق دارد آزادانه فكر خود را به ديگران بگويد؛ بنويسد و از نظرهاي ديگران 

بهره مند شود به شرط اينكه حقوق ديگران را محترم بشمارد.
هيچ كس حق ندارد كودكان را به كارهايي وادارد كه مناسب سّن آنها نيست.

 بايد شرايط مناسبي ايجاد كرد كه كودكان بتوانند محيط و طبيعت اطراف خود را بشناسند
و براي حفظ محيط زيست خود تالش كنند.

1 چرا كودكان سرمايه هاي اصلي كشورها هستند؟ 

2 چرا نويسنده در سطر سوم  كلمه ي »  زيرا « را به كار برده است؟

3 كلمه ي »  آنها « در سطر چهارم به چه كسي اشاره دارد؟

4  چرا نويسنده در سطر هفتم  كلمه ي »  و « را به كار برده است؟

5 به نظر شما بهترين عنوان براي اين متن چيست؟چرا؟
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      نگارش

 يكی از موضوع های زير را انتخاب كنيد و با استفاده از » روش پرسشگری« درباره ی 
آن بنويسيد:

محّل  دانشمندان   از  يكی  زندگی    ... بشوم  پزشك  اگر  شوم   دانشمند  دارم  دوست 
زندگی من

توّجه:
  موضوعی را كه دوست داريد، انتخاب كنيد.

  چند پرسش درباره ی موضوع، بنويسيد.
  پاسخ پرسش ها را بنويسيد.

 پاسخ های نوشته شده را به ترتيب، شماره گذاری كنيد.
 نوشته را بازنگری و پاك نويس كنيد.
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 درس هفدهم

       امال و واژه آموزي

1 براي هر يك از شكل هاي صداي » س « دو كلمه از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

2 از روي بند پنجم درس با خّط خوانا و زيبا بنويسيد و زير كلمه هايي كه براي اّولين 

بار با آن روبه رو شده ايد، خط بكشيد.

3 با اضافه كردن اجزاي زير به كلمه  ي مناسب، كلمه هاي جديد بسازيد. 

     

ندهزار
      گل                    دو            شوره                  

جوي         ياب          شالي
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      امال

1 ابتدا حرف دوم هر كلمه را مشّخص كنيد؛ سپس با كنار هم قرار  دادن آنها كلمه اي 

بسازيد.

 عكسـ  فاصلهـ  قرارـ  حتّيـ  حاضرـ  بعدـ 
ـ  شبيه ـ تازه ـ بّراق ـ حياط كتابخانه 

ـ  لَمس  ـ  مشغول  ـ  دوست  ـ  مهتاب 
صندوق ـ صدای معلّم

2 الف( پنج جمله از متن درس را كه به نظر شما ارزش اماليي دارند، انتخاب كنيد.

        ب( در گروه هاي دو نفره قرار بگيريد.
        پ( از جمله هاي انتخابي خود به هم گروهي تان امال بگوييد.
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        هنر و سرگرمي 

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

كي �گ�ن�ت من �چه كار �ك�نم  �ك�نم�كود� ار  �ن ا�ن�ت كار  ن  �آ �به  ا  �ت  

كي �گ�ن�ت من �چه كار �ك�نم  �ك�نم�كود� ار  �ن ا�ن�ت كار  ن  �آ �به  ا  �ت  
................................................................................................................................................

مو�ن  �تم�ش علم و معر�ن�ت �آ گ�ن و �گردد رو�ن  � �بِ مح�ن�ت �ت ا سش  �ت

مو�ن  �تم�ش علم و معر�ن�ت �آ گ�ن و �گردد رو�ن  � �بِ مح�ن�ت �ت  �تا سش
................................................................................................................................................

2 هر دسته از كلمه ها را  از كوچك به بزرگ مرتّب كنيد.

مدرسه
حياط

كالس

شهر 
خيابان
كوچه

برگ
درخت
شاخه

ثانيه
ساعت 

دقيقه
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     درك متن

 با توّجه به متن درس» مدرسه ي هوشمند «، ترتيب رويدادهاي زير را شماره گذاري 
كنيد.

  آن روز بّچه ها به كمك نرم افزار آموزشی، تمرين های درس را انجام دادند. آنها از 
كتابخانه و آزمايشگاه مجازی هم استفاده كردند.

 وقتی وارد حياط مدرسه شد، صدای شادی بّچه ها او را به ياد دوستانش انداخت.
  رايانه ای روی ميز معلّم بود و چيزی هم از سقف به تخته ی سفيِد جلوی كالس نور 

می تاباند.
  جلوی در كالس، روی ديوار صفحه ای رنگی، شبيه گوشی های همراه لمسی بود كه 

بّچه ها دستشان را روی آن قرار می دادند و بعد وارد كالس می شدند.
1  مهتاب پس از بيرون آمدن از خانه، نفس عميقی كشيد و از هوای دلنشين بهاری 

لّذت برد.

  كتاب خواني

يك كتاب داستان دركالس بخوانيد و مانند فّعاليت باال، رويدادهای آن را به ترتيب بنويسيد.

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

 يكی از موضوع های زير را انتخاب كنيد و آن را در دو صفحه يا چند بند بنويسيد.

 اگر اشيا می توانستند با من حرف بزنند.
 چنين روزی در چند صد سال آينده

 اگر ويروس ُكشی در دلم داشتم.
 با يكی از دانشمندان به صورت خيالی، گفت وگو كنيد.

 دوست داريد، چه چيزی را اختراع كنيد؟ 

موضوع:
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توّجه:
 ارتباط ميان بندهای نوشته با موضوع، حفظ شود.

 نشانه های نگارشی، درست و بجا به كار گرفته شود.
 جمع بندی مناسبی در پايان آورده شود.

  پس از بازنگری، پاك نويس شود.


