در

س
ا ّول

امال و دانش زبانی
توجه به متن درس ،کلمه های مرتبط با هر واژه را بنویسید.
 1با ّ

آ��فر �یدگار

ب�هار

توجه به متن درس ،جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید.
 2با ّ

ا ن�د�ی ش�ه �کردن رد کار ………… …………....و ……… ………......مو ج� ب
� رو ش� ن�ا ی�ی دل می �گردد.
�.
�باد ب�هاری ا�ز طر�
ف ……… ………......زو��یدن �گر�ف ت

�.
هر �بر�گی ا�ز رد خ� ت�ان � شن� نا�ه ای ا�ز ………� ………......کردگار اس ت
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 3نوع جمله های زیر را مشخّ ص کنید.
جمله

� را ن�گاه ک�ن
ز��یر رد خ� ت

نشانهی نگارشی

نوع جمله

�برای سر ب�ل ن�دی م ی�هن ع�ز �ی�ز مان چ�ه کارها ی�ی
�با�ید ا ن� ج�ام ده�ی م
ی س�
ا� داد
امرو� بز � ته�ر �ن دو تم ج�ان مرا ن� ج� ت
خ�دا�یا ت�و معر�که ای

11

نگارش
 1با کلمات زیر ،متنی مناسب در چند سطر بنویسید.
ب�هار ،سوسن ،ن�ر�گس  ،الله ز�ار  ،ب� ی�د ،ب�ل ب�ل

 2داستان زیر را تا یک بند ،ادامه دهید.
ز �ا خ�هی د ی��گری ا�ز رد خ�� ت� ت �
و� ،آ�هی � شک� ی�د و
امرو� ش
� ت� ت
ت
و� ش �کس ت
� و �بر ز�م ی�ن ا ف� ت�اد .رد خ� ت

کار� ن�دا ش� ت� ن�د ،خ��یره ش�د .
� ب� ی�د رد آ�ن سوی �با غ�� ،که �کودکان ،کاری ب�ه ش
ب�ه رد خ� ت

12

کارگاه نویسندگی
توجه داشته باشیم:
هنگام نوشتن به نکات زیرّ ،

از کاربرد کلمه های گفتاری و شکسته خودداری کنیم.
از تکرار کلمه ها بپرهیزیم.
ساده و خوانا بنویسیم.

 1بهـار و زیبایی های آن را با کالمی زیبا توصیف کنید .در متن خود از یک یا دو بیت شـعر که
در مورد فصل بهار سروده شده است ،استفاده کنید.
موضوع:
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 2با نثر ساده و روان ،زیبایی های ّ
معرفی کنید.
محل زندگی خود را در یک بند ّ

 3ضرب المثل «  شکر نعمت ،نعمتت افزون کند» را در یک بند توضیح دهید.

14

در

س
دوم

امال و واژه آموزی
1

از بین واژه های زیر آنهایی را که با هم ارتباط دارند ،در یک گروه قرار دهید.

وما�            ا ف�کار    
    ف��کر        معل ت

ت�عل�ی
�ع ی
ما�               
   م             �ت ف� ّ� کر             معلّمان            ت ل� ت
م ت� ف� ّ� کران               
الف
ب

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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مانند نمونه ،واژه ها را کنار هم قرار دهید و هر تعداد که می توانید ،واژه ی جدید بسـازید و در

2

جدول بنویسید.

ن� ی��کو

خال�
ا� ق

آ��فر ی� ن� ش�

�پس ن�د�یده

�
آ� ب
دا� ش� ن�ا خ� ت

ر ف� ت�ار

خ�ال ق�

ن� ی�ک
ز� ی� ب�ا ی�یهای

ا�خال�ق  ن� ی��کو ـ ا�خال�ق �پس ن�د�یده

3

الف) در جمله های زیر نهاد و فعل را مشخّ ص کنید.
جمله

بی
ما �پد�یده ها را � ب
خو� و د ق� ی��ق می �� ن��ی م.

نهاد

فعل

ا�نسان �با�ید خ�ال�ق �خود را �ب ش� ن�اسد.

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

ب) جدول را کامل کنید.
واژگان

م
حا ف� ظ� ،ح ف� ظو�
م ق�صد ،م ق�صود

�
ت حص ی�ل ،حاصل
16

حروف مشترک

هم خانواده

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

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

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

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

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

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

نگارش
1

متن زیر را با یکی از کلمات « از ،به ،در ،با » کامل کنید.

2

توجه شـما را جلب کرده اسـت ،تحقیق کنید و گزارشـی
در مورد یکی از آفریده های خدا که ّ

خو� آ�وا�ز  ………………… آ�سمان ب�ه پ�روا�ز رد آ�مد ………………… ا�بر سالم �کرد
�چ ل چ�له ی � ش
� و ………………… او ل ب�� نخ�د ز�د ………………… �باد هم ن�وا
………………… � ک ن�ار �خور ش� ی�د �گ�ذ ش� ت
ش�د ………………… ز�م�ز مه ی آ� ب
گو� �فرا داد و چ�هره ی ز� ی� ب�ای �خود را ………………… آ�ن
�� ش
�چ ل
ی
� ب��برد.
� �که �چ � نگو�ه ………………… ا�ن همه ز� ی� ب�ا ی�ی ل ّ�ذ ت
م ش�اهده �کرد .چ�له می دا�نس ت
در دو بند ارائه دهید.

٭

موضوع:

٭ در کتاب فارسی پایه ی پنجم ،با معیارهای گزارش نویسی آشنا شده اید.
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کارگاه نویسندگی
توجه کنید.
در به کارگیری واژه ها ،هنگام نوشتن ،باید د ّقت کنیم .به نمونه های زیر ّ

		
صبح او را دیدم.

1

بامداد او را دیدم.

پگاه او را دیدم.

به جای واژگان مشخّ ص شده ،واژه های دیگری قرار دهید و جمله ها را بازنویسی کنید.

م
هی� �
� را ا�ز  ب� ی�ن ب��برد.
   چ � چ��ی�ز  نمی ت�وا ن�د ا ث�ر ح ب ّ� ت

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

  ب��پرس�ی م و ا�ز هی چ�� چ��ی�ز �نهراس�ی م.

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

� ش�
� �خود را رد ر ف� ت�ار و عمل �خو�ی ش� �نما�یان می � ک ن�د.
هر کسی �خ ص ی� ت

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

2

اکنون درباره ی موضوعی که بیشتر به آن می اندیشید ،یک بند بنویسید و از واژه های

هممعنی استفاده کنید.
موضوع:
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3

ضرب المثل « از تو حرکت ،از خدا برکت» را در یک بند توضیح دهید.

درک متن
الف) این جمله ها را با د ّقت بخوانید و به ترتیب درست ،شماره گذاری کنید.
مرد نگاهی به نانوا انداخت و گفت « :نان نیست ،جان است برادر!»


مرد گرسنه با دست نانی را نوازش کرد و گفت « :ای مرد ،چقدر می گیری که مرا از این نان ها
سیر کنی؟»

روزی روزگاری مردی خسته و مانده ،تشنه و گرسنه به شهری رسید.
این شد که گفتّ :
«سکه ای بده و هر چه که می خواهی از این نان ها بخور!»
«چه می خواهی مرد؟ اینها که می بینی نان است ،نه چیز دیگر!»
نانوا لبخندی زد و گفتّ « :
سکه ای بده و نان بخر و بخور .نوش جانت!»
19

او با دیدن نان های تازه آب دهانش سرازیر شد.
طوری حرف می زنی که گویی سال هاست نان ندیده ای.


 نانوا به او خیره شد و با خودش گفت« :این مرد هر چه پرخور و گرسنه باشد ،بیشتر از چند
نان نمی تواند بخورد».

روزهاست که نان ندیده ام؛ ولی نان های تو از آن نان هاست که خوردن دارد.
از آنجا که خیلی گرسنه بود ،جلوی د ّکان نانوایی ایستاد.
مرد با خوشحالی ّ
سکه ای به نانوا داد و شروع به خوردن کرد.
نانوا که مرد گرسنه را دید ،پرسید:
ب) پس از مرتّب کردن جمله ها ،دو سؤال طرح کنید و پاسخ آنها را بنویسید (سعی کنید

توجه به مفهوم کلّی متن باشد).
سؤال ها با ّ
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هنر و سرگرمي
1

2

از روی سرمشق زیر ،خوش خط و زیبا بنویسید.

ب� ی�ا ت�ا ج�هان را ب�ه �بد �نس�پر�یم

�
� ن� ی��کی �بر�یم
ب�ه �کو ش ش� همه دس ت

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

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

ن� ب�ا ش�د همی ن� ی�ک و �بد �پا�یدار

همان ِ ب�ه �که ن� ی��کی ب�ود �یادگار

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

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

توجه به جدول الف ،حروف را جایگزین نمادها کنید و واژه های به دست آمده را بنویسید.
با ّ

الف)

ا

د

ر

ن

�
ت

ی

پ
� ف� س
ص ش�

خ�

....................................................
....................................................
....................................................
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طراحی کنید .سپس هر تعداد واژه ای که می توانید،
حاال شما برای حروف زیر نمادهایی ّ

بسازید.

ب)

ع
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م

ل

ط

ب
�

و

