


 امال و واژه آموزی

1 در جمله های زیر شکل درست واژه های داخل کمانک را انتخاب کنید و بنویسید.

........................... �ق ( باش.        �ف �ف / مو�ش �ف �ق / م�ش �ف  در هر نیک و بد به دوستان خود ) م�ش

........................... کهن / �کوهن ( مکن.   حن / �  چون دوست نو گیری، پشت بر دوستان ) �ک

...........................  دوستی ایشان به مردمی و ) احصان / اهسان / احسان ( تازه نگه دار.   

       

 درس دوازدهم
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2 مانند نمونه، با واژه های داده شده، چهار واژه ی جدید بسازید. 

 دل + شاد  دلشاد

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

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

ها     �ب �یک       ه     �ب �ف �پ دل     

وی  ا�ب       سو�ف�قه        �ق �ف�ق �گران       �آ

3  مانند نمونه کامل کنید.

، �یع�فی �بر�ف�ق . همی ر�ف�ق =  همی + ر�ف�ق

. ............................................. ، �یع�فی .................... =  همی + روم 

. ............................................. ، �یع�فی �فم همی �ف = ..........+..........

. ............................................. ، �یع�فی .................... = ..........+..........
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                   نگارش

1 متن زیر را بخوانید و در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

 . د و ا�بر ا�ف حر�ک�ق ..................... اس�ق ما�ف�ش را �با�ف �فمی �ک�ف وا�فد. گل حپ�ش وا�ف �فمی حف اری �آ �ف �ق

. �فصل  �یع�ق دن ط�ب �فده �ش د. �فصل دو�باره �ف ر �فصل ..................... هس�ق�ف �ف �ق �گو�یی همه م�ف

د  �ی ورسش سمان ..................... �که حف گل های ..................... �بو�قه های ..................... و �آ

ار  �ف �ق س�قه ام. رد ا�ف ر ..................... �ف�ش �ف �ق ره م�ف �ب �ف �ق �پ ا�بد. �پ�ش ن می �ق �گرم و ..................... �به �آ

ورد. گی را همراه می �آ �فد� �ق و ..................... �به �ف �فصلی �که ع�ش

2 از دوست خود چه انتظاراتی دارید؟ در سه سطر بنویسید.

3 در یک بند توضیح دهید که مشورت کردن چه فایده هایی دارد و با چه کسانی باید مشورت کرد؟

78



خاطره )یادداشت های روزانه(:  برای بهتر نوشتن باید بسیار بخوانیم و بسیار بنویسیم.

 یادداشت کردن رویداد های روزانه در این کار به ما کمک می کند.

                  کارگاه نویسندگی

 

   

1 خاطره ی اّولین روز مدرسه و پیدا کردن اّولین دوست خود را در دو بند بنویسید.  

2 ضرب المثل »تا پول داری رفیقتم، قرباِن بنِد کیفتم« را در چند سطر توضیح دهید.
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 درس سیزدهم

)فرهنِگ بومی 2(
 امال و ...
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نگارش
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کارگاه نویسندگی
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 درس چهاردهم

      امال و دانش ادبی

1 با توّجه به متن درس، جمله هایی را که در آنها واژه ی »گل« به کار رفته است، بنویسید.
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2 با توّجه به متن درس، جدول را کامل کنید.

ن �ق

ن �ق

ن �ق

ن �ق  

3 دو نمونه مبالغه و دو نمونه مناظره از درس هایی که تا کنون خوانده اید، بنویسید.

ره ا�ف م�ف
.........................................................................................................................................................

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

ال�فه م�ب
.........................................................................................................................................................

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

        نگارش

1 با استفاده از جان بخشی، برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید.

م�فرفار: �پ

ه: �پ �با�ف

: برف �بان س� �ف  
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2 تصویر زیر را در یک بند توصیف کنید. از جان بخشی برای زیباتر شدن توصیف خود استفاده 

کنید.

3 تصّور کنید در یک باغ پرگل ایسـتاده اید و چهچه ی بلبل هم به گوش می رسد. گفت وگوی 

خیالی میان بلبل و گل را در یک بند بنویسید.
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                 کارگاه نویسندگی

در  است.  نویسندگی  در  مهارت  راه های کسب  از  یکی  خالصه نویسی: خالصه نویسی 
خالصه نویسی باید مطالب عمده و اصلی متن را ذکر کنیم و از نوشتن جزئیات چشم بپوشیم.

1 حکایت »محبّت« را در یک بند خالصه کنید.   

2 خالصه ی آخرین داستانی را که خوانده اید، بنویسید.
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                  درک متن

 الف( به جمله های زیر توّجه کنید.

 اگر پرسند که قّصه خوانی چند نوع است؟ بگوی دو نوع.
  بی شک دریاقلی اگر در آن شب سرنوشت ساز، دچار ترس و تردید می شد و اگر تنها به 
نجات خود و خانواده اش می اندیشید یا اگر اندکی کوتاهی می کرد؛ خدا می دانست چه 

اتّفاقات ناگواری می افتاد.
 موّفق می شوی، اگر تالش کنی.

واژه ی اگر معمواًل مفهوم شرط و تردید را بیان می کند.

 ب( یک بند بنویسید و واژه های »اگر، ولی، اّما، و، زیرا، چون« را در آن به کار ببرید.
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  هنر و سرگرمي

1 از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.

�ف م��ق ر �گری ما�فد ا�ین حپ �ی اد دس�ق�به �با�ف �ق رد �به ه�ف ی �بر�آ �که �با�ف

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

ا �فاسرف کی  ل �ی  ِ دس�ق �به  ما�فی  �قی رها�ف ود ا�ف ردد و س�ف ما�فی حف �ف

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

2 از نقطه ی شروع، پنج تا پنج تا خانه ها را بشمارید و حروف به دست آمده را یادداشت کنید. 
وقتی به آخر شکل رسیدید، شمارش را از حرف آخر )و( شروع کنید و با حروف ردیف اّول به همان 

ترتیب )پنج تایی( ادامه دهید. با کنار هم قرار دادن حروف، یک جمله ی زیبا به دست می آید.
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....................................................................................................................................... جمله:  
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