
  درس شانزدهم: پُرسشگری

 درس هفدهم: مدرسه ی هوشمند

فصل هفتم



 درس شانزدهم

   

ي �خر�يد.  مسعود گل را ا�خ گل �خرو�ش

. ده �گر�خ�ت �خ  دو��تم �تو�پ را ا�خ �خرو�ش

               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.

د. دار دا�خ�ش هس�ت�خ حل( و دو��ت هل - �ج من سرس�خ�ت )�ج دان، د�ش م�خ ( دا�خ�ش ال�خ
�يد(. را�خ �يد - مي �گدخ را�خ ود را )مي �گرخ گي �خ �خد� ا�ت �خ يرو�خي وا�پس�ين لح�خ � حان �ج ( ا�جور�ي �ج
د. ا�يي هس�ت�خ ( �خ�خ �ي�ج �ي�ج و )�تر�ي�ج - �خر ودا�ت ع�ج �جال مو�ج ي ها �جه د�خ ( �جع�خ �پ

3 نمودار جمله هاي زير را رسم كنيد.
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د    

�ت    

�ت    

د�تّ�ت    

د  م�خ دا�خ�ش

�ت  �ي ح�ت     �ت

تهرمان  �

حال�ت    

ا    �خ�خ

                  امال

1 مانند نمونه كامل كنيد.

                                        

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

گي  �خد� ان ا�يرا�خي �جود و همه ي �خ لسو�خ ر�گ �تر�ين ...................... و �خ�ي كي ا�خ �جرخ � يرو�خي، �ي � حان �ج  ا�جور�ي
ر�گ �جه عّل�ت  د �جرخ م�خ . ا�ين دا�خ�ش �ت �ش ي �گدخ �ت و دا�خ�ش ا�خدو�خ �ي ح�ت او رد ....................... و�ت

�يد.  ا�خ�ته ....................... مي ور�خ �خ هاي �خا�ش يرخ � �خ �پ د و �جه �كسش �ي .................... مي ا�خد�ي�ش
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 هنر و سرگرمي 

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

�جاد  ا  لك�ت �ي �كردگار  �جر  وا�خدن داد حمد  و�ت ردس �خ �كه مرا �ش

�جاد  ا  لك�ت �ي �كردگار  �جر  وا�خدن داد حمد  و�ت ردس �خ �كه مرا �ش

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

�خهاد  ردس  هواي  من  سر  اد رد  ا��ت ّ�ت  م��ج من  دل  رد 

�خهاد  ردس  هواي  من  سر  اد رد  ا��ت ّ�ت  م��ج من  دل  رد 

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

م. اال�ت ........ مي ده�ي  �جه �وؤ

د. ار مي �كسش �خ �ت  �كسي �كه ا�خ

. سان �خ�ي��ت  �آ

م. �خ�ي �ي �مان مي �ج ها رد �آ  رو�خ

 ......... مو�ش دارد، مو�ش هم �گو�ش دارد.

. د ا��ت ل�خ ال�خ �ج  محخ

. مده ا��ت دي �كه رد ردس �آ م�خ  �خام دا�خ�ش

�خد ّ�ت مارد �جه �خر�خ  مهر و م��ج
 علم حسا�ج

د يروم�خ  �خ�
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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 مّتحد 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.
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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 پنجم به چه كسي اشاره دارد؟

4 چرا نويسنده در سطر هشتم  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:

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

  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.

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

ار �نده�ز

وره         گل         دو        �ش

ا�ي وي           �يا�ج          سش �ج

     

                 امال

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

ر - �بعد -  اصله - �ترار - ح�تّي - حا�ض  ع�کس - �ض
ه - �بّرا�ت - ح�یاط ا�ض �یه - �ت �ب ا�ضه - �ش �ض ا�ب �ک�ت

لَمس -  ول -  �غ م�ش دوس�ت -  ا�ب -  مه�ت

دو�ت - صدای معلّم ص�غ
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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.

لك�خم  كار  �په  من  لگ�خ�ت  كي  لك�خم�كود� ار  حخ ا�خ�ت كار  ن  �آ �جه  ا  �ت  

لك�خم  كار  �په  من  لگ�خ�ت  كي  لك�خم�كود� ار  حخ ا�خ�ت كار  ن  �آ �جه  ا  �ت  

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

مو�خ  �آ معر�خ�ت  و  �تم�ش علم  گ�خ ل و �گردد رو�خ   �جِ م��خ�ت �ت ا �ش �ت  

مو�خ  �آ معر�خ�ت  و  �تم�ش علم  گ�خ ل و �گردد رو�خ   �جِ م��خ�ت �ت �تا �ش  

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

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

مدرسه

��ياط

كالس

هر  �ش

ا�جان �خ�ي

�كو�په

�جر�گ

رد�خ�ت

ا�خه سش

ا�خ�يه �ش

ساع�ت 

ه �ت د�ت�ي
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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.
به  سقف  از  هم  چيزی  و  بود  معلّم  ميز  روی    رايانه ای 

تخته ی سفيِد جلوی كالس نور می تاباند.
شبيه  رنگی،  صفحه ای  ديوار  روی  كالس،  در    جلوی 
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.
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  كتاب خواني

يك كتاب داستان دركالس بخوانيد و مانند فّعاليت صفحه ی قبل، 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.

د. �خ �خ د �جا من �ر�خ �جرخ وا�خس�ت�خ ا مي �ت �ي  ا�گر ا�ش
ده �خ �ي د صد سال �آ �خ ی رد �پ �ين رو�خ �خ  �پ

�تم. ي رد دلم دا�ش سش
 ا�گر و�يروس �كُ

د. ا�ي لگ�خ�ت و�گو لك�خ�ي دان �جه صور�ت �خ�ي م�خ كي ا�خ دا�خ�ش �  �جا �ي
ی را ا�خ�تراع لك�خ�يد؟  يرخ �  دو��ت دار�يد �په �پ

موضوع:
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 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.

توّجه:
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talif@talif.sch.ir

Email


