
درسسوم:راِزنشانهها 

درسچهارم:ارزِشعلم 

درسپنجم:رهاییازقفس 

فصلدوم



 درس سوم

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.

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

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

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

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

س ح     

ن�فر�فنه
رر�ق�جصد
وطماما
طس        �کیه�ج

�چ�قمس�فر
�چ�قساو�ف
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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  ��ک�ي

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

      هنروسرگرمي
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متن هايی مانند نمونه ی )الف( را متن علمی و متن هايی مانند نمونه ی )ب( را متن ادبی 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؟ 

الف(خانه هاي نواحي بياباني ويژگي هايي دارند تا خيلي گرم نباشند. ديوارهاي اين خانه ها ضخيم 

ساخته مي شوند تا گرما از بيرون وارد نشود. اگر ديوار خانه اي كلفت نباشد، خيلي زود با نور خورشيد 
گرم مي شود و گرما اندك اندك به درون خانه وارد مي شود. سقف هاي گنبدي شکل خانه ها هم باعث 
مي شود كه گرماي خورشيد به پشت بام ها نفوذ نکند و از طريق بادگيرهايي كه در سقف وجود دارد، 

هواي خنک همراه با باد به درون خانه وارد شود.

ب( گنجشک و كبوتري با هم دوست شدند. تابستان بود و هوا گرم. كبوتر كمي مي پريد و كمي 
دانه جمع مي كرد تا در زمستان بي آذوقه نماند. اّما گنجشک همه اش به فکر بازي و آواز خواندن 
بود و هرچه كبوتر به او مي گفت كه به فکر زمستانت هم باش، فايده اي نداشت. تابستان و پاييز 
رفت. زمستان آمد. سرما و برف همه جا را گرفت. گنجشک كه چيزي براي خوردن نداشت به سراغ 
 كبوتر رفت و از او كمک خواست. كبوتر گفت: »جيک جيک مستونت بود، فکر زمستونت نبود؟«

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.

موضوع:

  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 پاك نويس كنيد.

توّجه:
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 درس چهارم

                 امالودانشزباني

1 جدول زير را مانند نمونه، كامل كنيد.

ول�فر�قحر�ک�ق �ف م�ش

ح
حر
حر�ک

حر�ک�ق

�ف
- -

- - -

-
- -

- - -
- - - -

- - - - -

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

د.   ن )ص( �جا�ش 1 كلمه ي سه حر �في �که حر�ف وسط �آ

د. ن ) ح ( �جا�ش هار حر �في �که حر�ف اّول �آ 2 كلمه ي �چ

د. ن �جه كار ر�ف�قه �جا�ش ا�فه ي ) ا ( دو �جار رد �آ �ج حر �في �که �ف�ش �ف 3 كلمه ي �چ

د. ن صداي ) ه ( �جا�ش حفر �آ �ش حر �في �که حر�ف �آ 4 كلمه ي �ش

1

2

3

4
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3 فرض كنيد، مشغول صحبت با دوستتان هستيد. براي گفتن هر يک از مطالب زير از چه 

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 آخرين كتابی كه خوانده ايد، چه بوده 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.

کي ................ ا�ف  � �ي د. مو�ج هاي رد�يا  ار ................ �ش �گر�ف�ق �قي  �ک�ش ي       رو�ف
�قي را  وا�ف��ق �ک�ش �ق دا هر�چه �کرد، �ف ا�ف د�فد. �ف �ي �قي مي �کو�ج ود را �جه �ک�ش د�فد و �ف �گری ا�ف راه مي رس�ي د�ي
ار  �جا�ق دهد و ................... رد م�يان اموا�ج �گر�ف�ق ا�ف م�يان ................. �ف
ود را رد .................  م �جا�ف �کرد، �ف م ا�ف ................ ر�ف�ق و و�ق�قي �چ�ش د�فد. ��ک�ي �ش

اده د�يد. دور ا�ف�ق

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 �که  هر  �جود  ا  وا�ف �جود�ق ا  �جر�ف ير  � �چ دل  دا�ف�ش  �ف 

�جود   ا  دا�ف �که  هر  �جود  ا  وا�ف �جود�ق ا  �جر�ف ير  � �چ دل  دا�ف�ش  �ف 

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

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

و

ره

�شنا
نافو

�ق

�ش
د
�ق

�ج

5
4
3
2
نا�جدا1

  

1

2

3

4

5
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دركمتن

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

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؟

چند قورباغه از جنگلي عبور مي كردند كه ناگهان دو تا از آنها به داخل گودال عميقي افتادند. 
بقيه ي قورباغه ها كنار گودال جمع شدند و هنگامی كه ديدند گودال خيلی عميق است به آن 
دو گفتند كه ديگر چاره اي نيست؛ شما به زودي خواهيد مرد. دو قورباغه اين حرف ها را نشنيده 
گرفتند و با تمام توانشان كوشيدند كه از گودال بيرون بپرند؛ اّما قورباغه هاي ديگر، مدام به آنها 
 مي گفتند كه دست از تالش بردارند؛ چون نمي توانند از گودال بيرون بيايند و به زودی خواهند مرد.

سرانجام يکي از دو قورباغه تسليم گفته هاي ديگر قورباغه ها شد و از تالش دست برداشت. او 
به ته گودال پرت شد.

اّما قورباغه  ي ديگر با تمام توان براي بيرون آمدن از گودال تالش مي كرد. هر چه بقيه ي 
قورباغه ها فرياد مي زدند كه تالش بيشتر فايده اي ندارد، اومصّمم تر مي شد تا اينکه عاقبت از 
گودال بيرون آمد. بقيه ي قورباغه ها از او پرسيدند: مگر تو حرف هاي ما را نمي شنيدي؟ در آن 
هنگام معلوم شد كه قورباغه واقعًا ناشنواست. او در تمام مّدت فکر مي كرد كه ديگران او را 

تشويق مي كنند!
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نگارش

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

موضوع:

 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 پاك نويس كنيد.

توّجه:
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س پنجم
 در

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، ارم�ف طوط�يان، �ش
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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 يکی از كلمه ها يک بار و بقيه دو بار به كار 
مي روند.

سالنامه، هفته نامه، قولنامه، كتابنامه

اتاق  به  وقتي  بياور.«  برايم  را  آن  است؛  كاغذ  يک    ............. الي  »دخترم،  گفت:        پدرم 
كار پدرم رفتم، روي ميز كارش ................. كودك و نوجوان را ديدم. خواندن مطالب اين .................. 
برايم بسيار جالب بود. پدرم هميشه آن را براي من مي خريد. آن را برداشتم و با سرعت صفحاتش 
را ورق زدم و رسيدم به آخر مجلّه؛ شروع كردم به مرور كتاب هايي كه فهرست آنها در ..................... 
آمده بود. ناگهان با صداي پدرم به خودم آمدم و تازه يادم افتاد دنبال يک كاغذ آمده بودم. كاغذ 
را از الي ................. برداشتم. باالي كاغذ كلمه ي ........................ ديده مي شد. كاغذ را به پدرم دادم و 
از او سؤال كردم: »..................... يعني چي؟«  پدرم لبخندي زد و گفت: »آفرين دخترم، مثل هميشه 
چيزي را كه نمي داني، مي پرسي. اين كاغذ نوشته اي است كه هنگام خريد خانه نوشتيم و يک 

نوع قول و قرار بين فروشنده و خريدار است«.    

�ف
�ف
�ف
�ف
�ف
�ف
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امال

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

ها ها = �گران   �ج �گران+ �ج

 

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

�ش�ج     �کيطوط�ج
رانا�فمرا
و�فيحل�ق�ف�ف

�ق�ش�ف�جاع�شر
مرهسم�جن     �گ

نو     �گ�فا�ج�چا
دع�چ�فنص�فن

روع ، �جا�ف �گو ، �ش يرف ، �جا�ف � ّ�ج ، �ک�ف ان ، ��ج� ، �قع�ج د ، طوطي ، ارم�ف رگان ، �شرو�قم�ف �جا�ف

اد      �ال �ين   �ش ير � سش
�فگ و�ش      �ق کر     �ف � �ش

گ�ف�ق �   كام      س�فن     �ش
ده دل        �ف �جان  �ف
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........................................................................................................................................

هنروسرگرمي

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

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

ورد    و�ي�ش �ف جردهر �که �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.
 بازرگان به خانه ي خويش بازگشت.

 بازرگان با شرمندگي ماجرا را برايش تعريف كرد.
 بازرگان، طوطي را از پنجره ي خانه به باغ انداخت.

 طوطي درباره ي سوغاتي اش از بازرگان پرسيد.
 بازرگان، پيام طوطي اش را به طوطيان هندوستان داد.

 طوطي اش درست مثل همان طوطي شروع به لرزيدن كرد و در قفس افتاد.
 طوطي كه از بند آزاد شده بود، پرواز كرد و روي شاخه ی درخت نشست.

  با شنيدن حرف هاي بازرگان، يکي از طوطيان بر خود لرزيد و از باالي درخت افتاد.

كتابخواني

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

    



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

شباهتها:

تفاوتها:

جمعبندی:

 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.

توّجه:
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