


 درس ششم

امال و دانش زبانی

1 با توّجه به متن درس، واژه هایی را که صدای /   س  / دارند، پیدا کنید و بنویسید.
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2 جمله های زیر را با استفاده از واژه های درس، کامل کنید.

اعما�ق  ا�ز  سرودی……..…………  د  �ز ما�ز ون  �چ دارم؛  دوس�ق�ق   ………..……… ای 

واری.  د �کوه رد �برا�بر ……..………… اس�ق �ز �یرا ما�ز وی. دوس�ق�ق دارم؛ �ز �ز�یده می �ش ودم �ش و�ب

واهد �بود. �زم �زم �باران  اودا�زه �ز ن �یادها رد دل ها، �ب و�ش �قر�ی و �ز قهرمان   …………..…… هم�چ �

. دوس�ق�ق  �بای ……..………… اس�ق �ی عار �ز ور ا�ش هاری و �بوی ……..………… گل ها، �یاد�آ �ب

ا�ک �چا�ک�ق هس�قم. دی های �ز ل�ز �گه�بان �ب دارم و �با  …………..…… �ز

3  در عبارات و ابیات زیر منادا و حرف ندا را مشّخص کنید.

منادانشانه ی نداعبارات و مصراع ها

هاری و �باران �ب ای وطن، هم�چ

یرد هر�گرز �کو�زام، �زم� �عد�یا، مرد �ز

ان ما را ی�ش ، �چر� �کن ا�ز �ط�ز ، �ز �یار�ب

ا لک�ق کع�به، ای �ی دای � �ز
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                  نگارش

1 متن زیر را تا یک بند ادامه دهید.

  وط�زم را دوس�ق دارم

2 یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و خاطره ی خود را از آن بنویسید.

لدا �ب �ی ورو�ز                    �ش د �ز ر                 ع�ی �ب ن دهه ی �ز   �ب�ش
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کارگاه نویسندگی

تشبیه :     تشبیه آن است که کسی یا چیزی را به کسی یا چیزی دیگر مانند کنند.
  از تشبیه برای زیباتر کردن نوشته ی خود می توان استفاده کرد.

کلمه های زیر را به چیزهای مناسب، تشبیه کنید و در جمله ای به کار ببرید. 1

ل ........................ ...........................................................................................................مارد م�ش

د ........................ �ز ...........................................................................................................  گل ما�ز

ون ..................... ...........................................................................................................  �کوه �چ

د ................... �ز ...........................................................................................................ا�یران هما�ز

2 جدول را کامل کنید.

مسئولیتی که ما در برابر میهن داریم حّقی که میهن برای ما قائل است 

1ـ ��قّ ماس�ق رد مدارس و �با امکا�زا�ق 
م. وا�ز�ی �ز و�ب ردس �ب �ز

1ـ مرا�ق�ب�ق ا�ز و�ا�یل و ا�برزارهای مدرسه، 
. ه ی ماس�ق �ز �ی وطز

2ـ2ـ

3ـ3ـ

4ـ4ـ
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3 درباره ی مفهوم عبارت »وطن دوستی نشانه ی ایمان است« یک بند بنویسید.
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 درس هفتم

)فرهنِگ بومی ١(
 امال و ...
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نگارش
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کارگاه نویسندگی

49



س هشتم
 در

      امال و دانش زبانی

در هر ستون، حرف نخست کلمه ها را بردارید و از راست به چپ در کنار هم قرار دهید تا  1

یک واژه از متن درس به دست آید.  

…………………

�زرو�ش
دوران

�یا�ق اد�ب
کهن �

ا�ق ا�قّ�ز
رکا�ب

…………………

�یه  �اسش
�زر�وده

لم �ز

…………………

هن  م�ی

یرا�زه د��
ال �ق �ق ا�ز

ورًا �ز
ع�ق�ب

………………… 

وطن

سرع�ق

عمل�یا�ق

�ز ّ ل�ز �ق
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د    �ز�ی ها صدا�یی �ش ا�ز �ق ا�ز ال�زه ی �ز ا�زه �بر می �گسش ان ا�ز مرزرعه �به �ز �یک رو�ز �زرو�ب و�ق�قی ده�ق
ها  ا�ز مًاَ رو�باه اس�ق ��چس �به طر�ز ال�زه ی �ز ی ح�ق �ی�ب ا �چر�ید و �گ�ز�ق �چه صدای ع�ب ان ا�ز �ب ده�ق
و�بم رو�باه می �گو�ید امرو�ز  �یرون �کرد رد را �که �با�ز �کرد �گ�ز�ق دحز�قر �ز ها �ب ا�ز دو�ید   رو�باه را ا�ز ال�زه ی �ز
ا��ق را می دهی �یا همه ی  ا�یی سر�کرده �بودی �یا �ش �ب �ی ال �ز را می �بردی �ش ها را �به �چ ا�ز ح �که �ز ص�ب

ها را می �برم ا�ز �ز

د  ال سر می �ک�ز دحز�قر�ک �با �زاراح�قی �گ�ز�ق م�گر رو�باه هم �ش

واس�قه اس�ق مسش د�یده و د�سش �ز ان �گ�ز�ق من �زمی دا�زم �اال �که �چ�ش ده�ق

�یر �ی کی �قعز وا�زان، �با ا�زد� و�ب �کری �کودکان و �ز ّصه �گو�یی6 ، کا�زون �چرور�ش �ز �ق

2 با توّجه به متن درس، جدول زیر را کامل کنید.  

واژه های سه نقطه ایواژه های دو نقطه ایواژه های یک نقطه ایواژه های بدون نقطه

3 متن زیر را بخوانید و هر جایی که الزم است، در آن از نشانه های ؟ .  !  ،  :  » « استفاده کنید.
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 نگارش

1 با استفاده از واژه های زیر یک بند درباره ی »شهید« بنویسید. از عالئم نگارشی مناسب هم 

استفاده کنید. 

2 من با خواندن این درس:

دم… کاو �ش �ب �ک�ز
........................................................................

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

دم �که… ه �ش و�بّ م�ق
........................................................................

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

ا�ک�زون ا��اس 
می �ک�زم �که…

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

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

�ت سا�ز ـ سر�زو�ش گرـ  � ـ ��ز ـ  ـ صدا�ت�ت ـ حماسهـ  گیـ  �زد� ـ �ز ـ  �ت ع�ش
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کارگاه نویسندگی

توصیف : یکی از راه های تمرین در نویسندگی، توصیف است. توصیف بیان ویژگی های یک 
چیز یا پدیده  یا واقعه است. در توصیف باید به اندازه، رنگ، بو، لطافت و زبری، فاصله و سایر 

خصوصیات آن چیز توّجه کرد.

1  به نظر شما کدام بند درس از توصیف زیباتری برخوردار است؟

2   وطن خود را در دو بند توصیف کنید.
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3 فهم خود را از ضرب المثل »هرکه بامش بیش، برفش بیشتر«، در یک بند بنویسید.

 درک متن

 الف( متن زیر را با دّقت بخوانید.

آن سوی جنگل ها، روستای کوچکی بود. در آنجا رسم بود که افراد پیر و از کار افتاده را در 
خانه ی دور افتاده ای نگهداری کنند.

 در این روستا، دهقان جوانی با پدر پیر و پسر کوچکش زندگی می کرد. پدر او دیگر نمی توانست
کار کند. دهقان جوان تصمیم گرفت او را به آن خانه ببرد. 

فردای آن روز، پدرش را سوار گاری کرد و به راه افتاد. وقتی که به آنجا رسیدند، مقداری 
آب و غذا برای او گذاشت و برگشت. در راه به یاد پیری خودش افتاد و گفت: »انصاف نیست  ؛ 
یک روز ممکن است پسرم همین بال را سر من بیاورد«. دهقان جوان برگشت و پدر را با خود 

به خانه آورد و او را در زیرزمین خانه اش پنهان کرد.
 پس از مّدتی بیشتر مردم روستا بیمار شدند. وقتی پیرمرد خبر را شنید، گفت: »بیماری 
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به خاطر آب آلوده است. به سرچشمه بروید و راه آب را عوض کنید«. دهقان جوان حرف های پدر 
را به مردم گفت. آنها مسیر آب را تغییر دادند و سالمتی به روستا بازگشت.

مّدتی گذشت. فصل کاشت فرا رسید. پدر پیر به پسرش گفت: »اگر امسال مردم به جای گندم 
ذّرت بکارند، سال بعد زمین دوباره قّوت پیدا می کند و محصول گندم زیاد می شود«.

مردم همان کاری را کردند که پیرمرد گفته بود. سال بعد آسیاب ها پر از دانه های گندم شدند. 
مردم روستا جشن گرفتند و به خانه ی دهقان آمدند و گفتند: »تو خیر مردم روستا را از همه بهتر 
می دانی پس کدخدای ما هستی«. دهقان گفت: » اّما من کاری نکرده ام، این فکر پدرم بود«. 

مردم با تعّجب گفتند: »مگر او را به آن خانه نبرده ای؟«
دهقان جوان ماجرا را تعریف کرد و گفت: » درست است که پدرم از کار افتاده است؛ اّما چیزهای 

زیادی می داند«. از آن روز مردم تصمیم گرفتند که پیرمردها و پیرزن ها را پیش خود نگه دارند.

 ب( با توّجه به متن به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

1 در سطر اّول کلمه ی»آنجا« به چه چیزی اشاره می کند؟

2 کلمه ی » او« به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

3 کلمه ی » تو« به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

4 در بند سوم کلمه ی»آنجا« به چه چیزی اشاره می کند؟

5  در دو بند آخر متن، دور نشانه های ربط خط بکشید.
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ر�ش �آ

ا�ز �با

را
�ت�یر

ا�ب �پر�ت
ا�یران

ا�یرا�نی

م�ین سر�ز

جمله ......................................................................................................................................

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

دالورمرد

گان گا�ز �ی �ب

د �ی �زسش ی �ب رها�ی

     هنر و سرگرمي

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

همی و�یی  �ب �ب �گ�ی�قی  ن �که  �آ ای  و  همی�ق �چو�یی  داد  �بر  �که  �کن  ان  �ز حچ

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

ود �ب �ز �قه  �زرسش �ز  �زّر ود�زر�یدون  �ب �ز �قه  سرسش بر  � ع�ز �ز  و  ک  م�ش �ز 

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

2 مانند نمونه واژه ها را با فلش به هم وصل کنید و یک جمله بسازید.
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