
   درس دهم: باغچه ی اطفال

  درس یازدهم: فرماندهِ  دل ها

  درس دوازدهم: اتّفاِق ساده

فصل پنجم



    

1 با توّجه به متن درس، واژه ها را كامل كنيد.

و - - سر�ـگ  - - -      ـ - - - �خ ـ - - - ا�ق �خ�ش

ـ - - - - -  ـ - - - - - - -�قصـ - - -    اطـ - - -  �خمي �پ اس�ق

2 با توّجه به متن درس، جاهاي خالي را با كلمه هاي مناسب كامل كنيد.

ادي را  ّ �خ ي و �ق ا�ي ّ �خ د �پدر ......................... �ب ، �خ�خ ه �بان �پس ا�خ �پا�يان دوره ي م�ك�ق�ب �پ ار �با�خ �بّ �ب
�پ �يك  اد �بود؛ اّما ه�ي �پ �ب�ي اس�ق د و �گ �قن ........................ مس�ب . �پدر او رد سا�خ �ياد �گ��خ�ق
و�ياي او را .......................... �خمي �ك�د.  ور و �خهن �ب ا�خ ا�ين كارها ........................ �پ��ش
، �پس ا�خ ........................  دم�ق �به مردم مي �و�خ�ق عله ي ...................... �خ او �كه رد �ش

اد. �ي�خ ا�خ�ق بر ا�خي رد �ق� ك� دا�ي� �ك�دن �كود�كس�ق � گاري �به �خ مو�خ دن �ب�اي �آ سش
3 نمودار جمله هاي زير را رسم كنيد.

                                  

�يد.      م ا�ند�ي�ش د�يد.    ح�ك�ي ا �ن�ن �ن �يد. م�ي وا�ب  مهرداد �خ

 درس دهم

 امال و دانش زباني

60



   امال

1 با توّجه به متن درس، كلمه هايي كه حروف زير را دارند، پيدا كنيد و بنويسيد.

2 پنج جمله از متن درس را كه به نظرتان جالب است، بنويسيد.
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کس

هنر و سرگرمي

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

ا�خي  �ب ون �با�خ �ب �پ �با�خي هر رو�خ و هر سش مهر �با  اس�ق  كار  ول  �خ م�ش

ا�خي  �ب ون �با�خ �ب �پ �با�خي هر رو�خ و هر سش مهر �با  اس�ق  كار  ول  �خ م�ش

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

دان د �خ�خ �ي ورسش ا�بسش ا�ين �خ ان ا�خ �ق �باس�ق �با�خ د�بس�ق �ي برخ و �خ سرس�

دان د �خ�خ �ي ورسش ا�بسش ا�ين �خ ان ا�خ �ق �باس�ق �با�خ د�بس�ق �ي برخ و �خ سرس�

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

2 در متن درس، كلمه هايي را 

پيدا كنيد كه با نشانه هاي داخل 
در  را  آنها  شوند؛  آغاز  بادبادک 

دنباله های بادبادک ها بنويسيد.
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درک متن

 جمله هاي زير را بخوانيد و به كلمه هايی كه مشّخص شده است، توّجه كنيد.
1 شير كوچولو از اين ماجراها بي خبر بود؛ چون قدم يازدهمي را بر نداشته بود.   

2 حرفش را ادامه نداد؛ زيرا خوابش برده بود.  
3 چون كاغذي براي نوشتن نداشت، روي ماسه هاي نرم كنار دريا مي نوشت.       

در مثال هاي باال كلمه هايی مانند»چون « و »زيرا«، جمله ها را به هم وصل مي كنند؛ مثاًل 
در شماره ي يك، دو جمله ي زير با » چون « به هم وصل شده اند. دّقت كنيد كه جمله ي اّول 

مفهومي را بيان مي كند و جمله ی دوم دليل آن را مي گوید. 

  شير كوچولو از اين ماجراها بي خبر بود.
  قدم يازدهمي را بر نداشته بود.

زيرا« به هم وصل   در متـن درس»  باغچه ي اطفال « جمالتي را كه با »   اّما« ، »  ولي « و »
شده اند، پيدا كنيد و در كادر زير بنويسيد.
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نگارش

 نوشته ی زير را در دو بند ادامه دهيد.

�يد، و�ق�قي كالس اّول �بودم » �يادم مي �آ

 نوشته ی خود را با كلمه ها و جمله های مناسب به پايان ببريد.
 مکان، زمان و جزئيات رويدادها )خاطرات( را بنويسيد.

 طوری بنويسيد كه خواننده بتواند نوشته ی شما را به خوبی احساس و درک كند.

توّجه:
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امالوواژهآموزي

1 از روي بند دوم درس با خّط خوش و خوانا بنويسيد.

 درس یازدهم
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2 كلمه هـاي زير را با دّقت بخوانيد. آنهايي را كه در متـن درس وجود دارد، پيدا كنيد و يك بار 

از روي آنها بنويسيد.

 
 ، �ت وح�ش ا�ني،  ارم�ن  ، دل،حال�ت مع�ت ه،  ي و�ت�ن �ب  ، �باع�ت �ش كاو،  �ب لك�ن اصله،  �ن ا�بله،  م�ت و�ن،  �ن�ن

وط ا، س�ت ا، س�تّ هم�ت

3 با هر يك از كلمه هاي زير، يك جمله ي جديد و مناسب بنويسيد. 

�ي� وص�خ   �خا�پدخ

�ي� �خا�پدخ ير � �قس�خ

�ي� گي �خا�پدخ � �خس�ق
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امال

1 بند سوم درس را با دّقت بخوانيد و كلمه هايي كه صداي » ز « دارند، پيدا كنيد و بنويسيد.

 اكنون كلمه هاي نوشته شده را با توّجه به شکل هاي مختلف صداي » ز « دسته بندي كنيد.

2 با توّجه به متن درس،كلمه هاي پنهان شده در جدول را پيدا كنيد و بنويسيد.

ی ص �خ ر م د

ن �خ ص و س �ق

ا ط �گ �پ ر �ب

�ب �ش ا �ب م ع

�خ ل ی �خ �ق م

ی ح �ق �خ ا ل

ر �خ ص و �ب ی

�ك ی ر �ش ل ا

�پ �ش �خ ع ه �ق

�خ م و ل �خ م
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هنر و سرگرمي

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

اس�ق  �گ� �يه  ما  د ه ي  �خ�خ او�ب  اس�قگاه  ده  �خ�خ ما  �گ� �يه ي  او�ب  گاه 

اس�ق  �گ� �يه  ما  د ه ي  �خ�خ او�ب  اس�قگاه  ده  �خ�خ ما  �گ� �يه ي  او�ب  گاه 

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

د مي �ك�خ �ياري  �ب �آ را  دل  �خده اس�ق �گ� �يه  �يع�خي ا�ين �كه دل ها �خ ده  �خ�خ

د مي �ك�خ �ياري  �ب �آ را  دل  �خده اس�ق �گ� �يه  �يع�خي ا�ين �كه دل ها �خ ده  �خ�خ

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

2 در جدول زير، يك كلمه با كلمه های ديگر فرق دارد. آيا مي توانيد آن را پيدا كنيد؟

   

صي مر�خ

ر �خ �ق م�خ

ا�ب م��ق

لوم م�خ

ه م�خط�ق

مي ر�خ�ق

مطم�ئن
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چون - و  -  ولي  -  زيرا - اّما

قّصه ي باد شمال و خورشيد
يك روز صبح، » باد « و » خورشيد «، اسب سواري را ديدند كه شنلي نو داشت ............ 
خيلي به آن مي نازيد.  باد گفت: »مي بيني آن مرد شنل زيبايي بر دوش افکنده است؛ ............. 

اگر من بخواهم به آساني مي توانم شنل را از دوشش بردارم «.
خورشيد گفت: »فکر نمي كنم  بتواني، ............... من مي توانم.   مي خواهي امتحان كنيم«.

باد با تمام قدرتش وزيد؛ ............  فايده اي نداشت؛ ................. اسب سوار شنلش را تنگ تر 
و محکم تر به دور خود پيچيد.

خورشيد گفت: »حاال نوبت من است«.    سپس گرمي مال  يمي پراكند كه حشرات را 
به زمزمه و گل ها را به شکفتن واداشت.

اسب سوار به رودخانه رسيد، لباس را از تنش در آورد .............. به شنا مشغول شد ................... 
گرمش شده بود ............. مي خواست خنك شود.

خورشيد رو به باد كرد و گفت: » ديدي چگونه چيزي را كه تو با تمام قدرت نتوانستي 
انجام  دهي، من با گرمي و مال  يمت به دست آوردم؟«

                درک متن

 متن زير را بخوانيد و جاهاي خالي را با يکي از كلمه های داده شده پر كنيد. توّجه داشته باشيد 
كه برخي از اين كلمه ها معني يکساني دارند.
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نگارش

 پس از درک ارتباِط تصويرها، داستانی برای آن بنويسيد.   

موضوع:

 نوشته شروع مناسبی داشته باشد.
 ترتيب رويدادها رعايت شود.
 پاكيزه و خوش خط بنويسيد.

 نشانه های نگارشی را در جاهای مناسب به كار بگيريد.

توّجه:
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 درس دوازدهم

    

امال و دانش زباني

1 كلمه هايي را كه آخر آنها صدای / ه / است در متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.
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2 با توّجه به متن درس، كلمه هاي دو نقطه اي را پيدا كنيد و بنويسيد.

    

3 نمودار جمله هاي زير را رسم كنيد.

د�يد.   �با�خم �خ�خ  معلّم مهر

د.      �ي م دا�خا ا�خد�يسش ��ك�ي

�يد. وا�ب و�و �خ  د�خ�قر �كو�پ
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امال

1 ابتدا حروف كلمه ي نوشته شده را جدا كنيد؛ سپس مانند نمونه براي هر حرف، دو كلمه 

بنويسيد.

�ق
ّررا�ق م�ق

ا�ق ا�قّ�خ
�ره �ق

2 پانزده كلمه ي جديد كه در كتاب »مطالعات اجتماعي« خوانده ايد، بنويسيد.
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مو�ش �ش و م

....... ....... و م

....... ....... و م

....... ....... و م

....... ....... و م

مو�ش �ش و م

....... �ش ....... م

....... �ش ....... م

....... �ش ....... م

....... �ش ....... م

مو�ش �ش و م

....... �ش و .......

....... �ش و .......

....... �ش و .......

....... �ش و .......

هنر و سرگرمي

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

ه �بو �ك�د  برخ ون گل و س� و را مي �قوان �پ و رو �ك�د �ق �په را��ق �په ساده �به �وي �ق

ه �بو �ك�د  برخ ون گل و س� و را مي �قوان �پ و رو �ك�د �ق �په را��ق �په ساده �به �وي �ق

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

2 در هر ستون به جاي حرف اّول، دوم و سوم 

تا  بنويس  جديد  حرف  يك  كلمه ي  »  موش «، 
كلمه های معني داري ساخته شود.
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درک متن    

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

يکي از غالمان امير نوح ساماني سراسيمه نزد بوعلي سينا آمد و گفت: »امير در حال مرگ 
است. پزشکان بسياري براي او آورده اند؛ اّما آنها نتوانستند او را درمان كنند. اكنون براي درمان 
او شما را احضار كرده اند«. بوعلي به سرعت خود را به بالين بيمار رساند و پس از معاينه ي او 
دستور داد داروهايي تهيه كنند و خود، شب و روز در كنار بستر ماند. دوازده روز گذشت و معالجات 

همچنان ادامه داشت تا اينکه امير سالمت خود را به دست آورد و اندک اندک از بستر برخاست.
 يك روز امير رو به بوعلي كرد و گفت: »تو زندگي ام را به من باز گرداندي، هر چه مي خواهي

بگو تا به تو بدهم«. بوعلي گفت: »من به مال و ثروت عالقه اي ندارم فقط از شما مي خواهم 
اجازه ي ورود به كتابخانه ي دربار و استفاده از آن را به من بدهيد«. امير با تعّجب پرسيد: »فقط 

همين؟!« بوعلي گفت: »براي من استفاده از كتابخانه از همه ي ثروت هاي دنيا باالتر است«.

1 كلمه ي » او « در سطر سوم به چه كسي اشاره دارد؟

2 چرا نويسنده در سطر دوم  كلمه ي » اّما « را به كار برده است؟

3 چرا نويسنده در سطر چهارم » و « را به كار برده است؟

4 اين داستان دو پيام مهم داشت.  آن دو پيام چه بود؟

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

 به تصوير صفحه ی ٦٩ فارسی با دّقت نگاه كنيد. از زبان جوجه های النه ی پرنده، متنی در 
سه بند بنويسيد.

 به جزئيات تصوير )رنگ، نور، جهت، حركت، سايه و …( خوب نگاه كنيد.
 با انتخاب كلمات مناسب، احساس و عاطفه ی خود را درباره ی اين تصوير آشکار كنيد.

 نشانه های نگارشی را به كار بگيريد.
 پاكيزه و خوش خط بنويسيد.

توّجه:
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