


     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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و  کرده  انتخاب  درس  متن  از  دارند،  امالیی  ارزش  شما  نظر  از  که  را  واژه  ده    2
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 پرسيد: »نردبان چه؟« طوطي ها عاشق نردبان هستند. 

 به محض اینكه تاب بخورد، حرف زدنش تحسين همه را برمي انگيزد. 
 صاحب مغازه با تعّجب گفت: »واقعًا متأّسفم، حتّی یك كلمه هم حرف نزد؟« 

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

 فرد پاسخ داد: »چرا، درست قبل از مردنش با صداي ضعيفي پرسيد: 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 كند«. 

 چهره اش كاماًل تغيير كرده بود. 
 صاحب مغازه پرسيد : »آیا در قفسش آینه اي هست؟ طوطي ها عاشق آینه اند«.

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

 فرد با بي ميلي یك تاب خرید و رفت.
9 صاحب مغازه براي سومين بار پرسيد: »آیا طوطي شما در قفسش تاب دارد؟ نه؟ 

خوب مشكل همين است«. 
 او روز بعد بازگشت و گفت: »طوطي هنوز صحبت نمي كند«.  

 اّما روز سوم باز هم آن فرد آمد. 

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

1 دليل مرگ طوطي چه بود؟

        

2 طوطي چه كارهایي 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، گيسوی درختان را شانه بزند و آنها را پریشان كند، آن گاه ...

2 با قامتی بلند و كشيده، سوار بر اسب از جاده ی خاكی ميان درختان می گذشت ...
3 روزی دست در دست عصای پدربزرگ گذاشتم و با آن مسيری را پيمودم، اّول حس 

كردم عصا  در دستم جا نمی گيرد ولی كم كم او دست مرا گرفت و ...
4 من داشتم راهم را می رفتم كه ناگهان برگی از درخت بر سرم افتاد. اّول نفهميدم كه 

برگ است، فقط حس كردم چيزی به سرم برخورد كرد، دستی بر سرم كشيدم و ...
اّما  است؛  اعتمادی  قابل  دوست  می دانستم  و  می شناختم  را  او  كه  بود  سالی  چند   5
 نمی دانستم چه شد كه به چنين كاری دست زد. حاال من مانده بودم كه چگونه این مسئله را ...
6   از راهی می گذشتم، صدایی توّجه مرا جلب كرد. ایستادم. بعد از چند ثانيه 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 بخوانيد.
  درباره ی آن فكر كنيد تا در فضای نوشته، قرار بگيرید.

  با بهره گيری از تخيّل، متن را كامل كنيد.
  از نشانه های نگارشی، هرجا كه الزم شد، استفاده كنيد.

71  نام مناسبی برای آن انتخاب كنيد.     نوشته را پاك نویس كنيد.



   

 درس چهاردهم

      امال و دانش زبانی

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

 شجاع، كسی است كه از ............... و عاقبت كارهای بد بترسد. 
 آنچه ناپسند و ............... است، این است كه انسان بی دليل بترسد. 

 تلخی دارو سالمت انسان را ............... می كند. 
 امروز عالوه بر نترسيدن و قدرت بدنی به ...............هم احتياج داریم.  

 خنده بر ترس های ...............، گام اّول شجاعت است. 

72



 با توّجه به متن درس جاهای خالی را کامل کرده، واژه ی موردنظر را بنویسید. 2

 
عا ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رتـ ـ  یق

ـ ـ ـ ـ ثـ ـ ـ ـ ـ کتصا ـ ـ 

3  نمودارهای زیر را کامل کنید.

قدرت تصمیم گیری = 

پدیده ی ترسناک = 

فضای باغ = 
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     درك متن

 الف( متن زیر را بخوانید.

صد نفر تنها، دو نفر همراه

 مسافران كارواني در راه سفر، به دو راهزن برخوردند. آن دو راهزن، پس از مّدتي 

زد    و  خورد، تمام كاالها و اشياي قيمتي آنها را گرفتند و پس از آنكه كتك مفّصلي به 

مسافران كاروان زدند، فرار كردند. اهل كاروان، نزد حاكم رفتند و ماجرا را تعریف 

كردند و خواستار دستگيري آن دو راهزن شدند. 

حاكم پس از شنيدن سخنان آنها، علّت شكست آن عّده ي زیاد را از آن دو راهزن، جویا 

 شد. یكي از كاروانيان تو ضيح داد: » جناب حاكم، آنها دو نفر بودند همراه، ما صد نفر بودیم 

تنها! «.
رحماندوست، فوت كوزه گري، جلد دوم

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

      

      

      

74



   
       نگارش

 یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و گزارشی درباره ی آن بنویسید.

 بازدید   گردش علمی   برنامه ی یک روز مدرسه   اردوی تفریحی 
 دیدار دو تیم ورزشی از یک مکان تاریخی، علمی، آموزشی 

موضوع:

توّجه:  موضوع گزارش را معّرفی كنيد.
  مكان و زمان رویداد را بيان كنيد.
  جزئيات رویداد را دقيق  بنویسيد.

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

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

ا  ی  ه  ت  ز  ا  ن

گ  ر  ذ  ن  ا  ر  ه

ح  ل  م  ت 

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

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

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

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

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 چيزهای جدید می آموزم. ←   .............................................

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

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

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

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

شخصيت هاي داستان:

داستان در چه محلّي اتّفاق افتاده است؟

داستان در چه زماني رخ داده بود؟

نظر شما درباره ي كاج همسایه چيست؟

 

2 با جا به جا كردن اجزاي جمله، بيت هاي زير را مانند نمونه، به زبان ساده بازگردانيد.

خانه هاشعر ميان  می پيچيد  بوی اسفند و گالب و بوی عودباز 

باز بوی اسفند و گالب و بوی عود ميان خانه ها می پيچيد.بازگردانی

 فصلی از عطر و گل و شعر و سرودمی  رسد فصل بهاری جاودانشعر

بازگردانی

نرمی : شعر با  گفت  همسایه  یادكاج  از  نمی  برم  را  دوستی 

بازگردانی

78



      نگارش

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

موضوع:

توّجه:   براي داستان، شروع و پایان مناسبی بنویسيد.
      با استفاده از تخيّل، بر جّذابيت داستان بيفزایيد.

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

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

دمي  �آ �ز  ما�زد  �ب �گر  �كو  �ي �ز گار�زام  ر�ز �ز سراي  ما�زد  و  �كرز �به 
..............................................................................................................................................................

ا�يع م�كن �تگان �ز �يك ر�ز ما�زدگار�زام �ز �ك�ت   �ي �ز ام  �ز ما�زد  �ب ا  �ت
..............................................................................................................................................................

 در جاهای خالی کلمه هایی بنویسید که درباره ی اسم قبل از خود توضیح دهند. 2

  باد تندی بر صحرا می وزید و خار و خاشاك را با خود به هر سو می برد. راه ................ 
بّچه شير را ................ و بی رمق كرده بود.

 غذای ................ مادرم را خورده بودم و توی رختخواب ................ خوابيده بودم.
  ته نهر پر از سنگریزه بود و البه الی سنگریزه ها پر از ماهی های ................ و ................ 

و ................ بود.
 پيرزن ................ و ................ بود.

 پاسخ هر سؤال را در خانه هاي خود بنویسید و رمز جدول را پیدا کنید.  3
4 پلی رنگی در آسمان  3 ناپسند است.  2 به معنی دستور است.  1 بوی خوشی دارد. 

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

 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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