


      امال و دانش زبانی

1 با توّجه به متن درس، واژه هایی را که صدای /   س  / دارند، پیدا کنید و بنویسید.

 درس ششم
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2 جمله های زیر را با استفاده از واژه های درس، کامل کنید.

می شوی.  شنیده  وجودم  اعماق  از  سرودی……..…………  مانند  چون  دارم؛  دوستت  ای………..……… 
دوستت دارم؛ زیرا مانند کوه در برابر……..………… استواری. قهرمان…………..…… همچو خوش ترین 
اشعار  یادآور  گل ها،  بوی……..…………  و  بهاری  باران  نم نم  بود.  خواهد  جاودانه  دل ها،  در  یادها 

زیبای……..………… است. دوستت دارم و با …………..…… نگهبان بلندی های خاک پاکت هستم.

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

منادانشانه ی نداعبارات و مصراع ها

ای وطن، همچو باران بهاری

سعدیا، مرد نکونام، نمیرد هرگز

یارب، نکن از لطف، پریشان ما را

خدای کعبه، ای یکتا
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    نگارش

1 متن زیر را تا یک بند ادامه دهید.

  وطنم را دوست دارم

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

جشن دهه ی فجر عید نوروز شب یلدا
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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

     مادر مثل .................................

     گل مانند ................................. 

     کوه چون .................................

      ایران همانند .............................

2 جدول را کامل کنید.

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

امکانات خوب  با  و  در مدارس  1ـ حّق ماست، 
درس بخوانیم.

 1ـ مراقبت از وسایل و ابزارهای مدرسه، وظیفه ی
ماست.

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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      امال

 درس هفتم

)فرهنِگ بومی ١(
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    نگارش
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  کارگاه نویسندگی
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     امال و دانش زبانی

در هر ستون، حرف نخست کلمه ها را بردارید؛ از راست به چپ در کنار هم قرار دهید تا یک واژه  1
از متن درس به دست آید.  

…………………… 

فروش
دوران
ادبیات
کهن
اتّفاق
رکاب

…………………… 

حاشیه 
فرسوده

ظلم

…………………… 

میهن 
دلیرانه
انتقال
فوراً
عقب

…………………… 

وطن
سرعت
عملیات
تلّفظ

 درس هشتم
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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.

یک روز غروب ……… وقتی دهقان از مزرعه به خانه بر می گشت از النه ی غازها صدایی شنید 
………  دهقان از جا پرید و گفت ………  »چه صدای عجیبی……… حتمًاَ روباه است ………  « 

سپس به طرف النه ی غازها دوید ………  روباه را از النه ی غازها بیرون کرد ………  در را که 
باز کرد ………  گفت ………  » دختر خوبم ………  روباه می گوید ………  امروز صبح که غازها را 
به چرا می بردی ……… شال زیبایی سرکرده بودی ………  یا شالت را می دهی یا همه ی غازها 

را می برم«……… 
دخترک با ناراحتی گفت ………  »مگر روباه هم شال سر می کند ……… « 

دهقان گفت ………  »من نمی دانم ………  حاال که چشمش دیده و دلش خواسته است«.

قّصه گویی6 ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با اندکی تغییر
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      نگارش

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

عشق ــ زندگی ــ حماسه ــ صداقت ــ سنگر ــ سرنوشت ساز

2 من با خواندن این درس:

کنجکاو شدم…
.............................................................................

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

متوّجه شدم که…
.............................................................................

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

.............................................................................اکنون احساس می کنم که…

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

٣ فهم خود را از ضرب المثل »هرکه بامش بیش، برفش بیشتر«، در یک بند بنویسید.
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       درک متن

 الف( متن زیر را با دّقت بخوانید.

اده را رد  یر و ا�ف کار ا�ف�ت � ا رسم �بود �که ا�فراد �پ �ب �ف کی �بود. رد �آ � ای �کو�پ �فگل ها، روس�ت ن سوی �ب �آ

د. �ف اده ای �ف�گهداری �ک�ف ا�فه ی دور ا�ف�ت �ف

�گر  د�ی او  �پدر  می �کرد.  گی  �فد� �ف �ک�ش  �کو�پ �پسر  و  یر  � �پ �پدر  �با  وا�فی  �ب ان  ده�ت ا،  روس�ت ا�ین  رد 

برد.  � ا�فه �ب ن �ف م �گر�ف�ت او را �به �آ وان �تصم�ی ان �ب د. ده�ت وا�فس�ت کار �ک�ف �فمی �ت

د�فد،  رس�ی ا  �ب �ف �آ �به  �که  و�ت�تی  اد.  ا�ف�ت راه  �به  و  �کرد  گاری  سوار  را  �پدر�ش   ، رو�ف ن  �آ �فردای 

 : اد و �گ�ف�ت ود�ش ا�ف�ت �یری �ف . رد راه �به �یاد �پ �ت �ت و �بر�گسش اسش ا �برای او �گدف دف �ب و �ف داری �آ م�ت

ان  اورد«. ده�ت �ی �ب �بال را سر من  �پسرم هم�ین  مم�کن اس�ت  �ف�یس�ت  ؛ �یک رو�ف  »ا�فصا�ف 

فهان �کرد. � ا�فه ا�ش �پ م�ین �ف �یر�ف ورد و او را رد �ف ا�فه �آ ود �به �ف �ت و �پدر را �با �ف وان �بر�گسش �ب

ماری  �ی : »�ب �ف�ید، �گ�ف�ت بر را �ش یر مرد �ف� � د�فد. و�ت�تی �پ مار �ش �ی ا �ب �تر مردم روس�ت �یسش �پ� ا�ف مّد�تی �ب

وان  ان �ب �ب را عو�ف �ک�ف�ید«. ده�ت مه �برو�ید و راه �آ . �به سر�پ�ش �وده اس�ت �ب �آ اطر �آ �به �ف

. �ت �گسش ا �با�ف یر داد�فد و �الم�تی �به روس�ت � �ی �ب را �ت�ف یر �آ �فها مس� . �آ حر�ف های �پدر را �به مردم �گ�ف�ت

: »ا�گر امسال مردم �به  یر �به �پسر�ش �گ�ف�ت � د. �پدر �پ �ت �فرا رس�ی . �فصل کاسش �ت سش مّد�تی �گدف

�یاد  �ف دم  �گ�ف و محصول  د  دا می �ک�ف �ی �پ ّو�ت  �ت دو�باره  م�ین  �ف �بعد  �بکار�فد، �ال  �فّر�ت  دم  �گ�ف ای  �ب

ود«. می سش

دم  س�یا�ب ها �پر ا�ف دا�فه های �گ�ف �ته �بود. �ال �بعد �آ گ�ف یرمرد � � مردم همان کاری را �کرد�فد �که �پ

ا را ا�ف  یر مردم روس�ت و �ف� د: »�ت �ف �ت گ�ف مد�فد و � ان �آ ا�فه ی ده�ت د و �به �ف �ف ن �گر�ف�ت ا �ب�ش د�فد. مردم روس�ت �ش
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کر  � ن �ف کرده ام، ا�ی � : »اّما من کاری �ف ان �گ�ف�ت دای ما هس�تی.« ده�ت ه�تر می دا�فی �پ� �کد�ف همه �ب

برده ای؟« ا�فه �ف� ن �ف د: »م�گر او را �به �آ �ف �ت گ�ف ّ�ب � �پدرم �بود«. مردم �با �تع�ب

؛  اده اس�ت :»ردس�ت اس�ت �که �پدرم ا�ف کار ا�ف�ت را را �تعر�ی�ف �کرد و �گ�ف�ت وان ماحب ان �ب ده�ت

�ی�ش  �پ ن ها را  یر�ف � �پ یرمردها و  � �پ د �که  �ف �گر�ف�ت م  ن رو�ف مردم �تصم�ی �یادی می دا�فد«. ا�ف �آ های �ف یرف � اّما �پ

�گه دار�فد. ود �ف �ف

 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.

49



         هنر و سرگرمي

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

همی و�یی  حب �ب �گ�ی�تی  ن �که  �آ ای  و  همی�ت �پو�یی  داد  �بر  �که  �کن  ان  �ف �پ

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

ود �ب �ف �ته  �فرسش �ف  �فّر ود�فر�یدون  �ب �ف �ته  سرسش بر  � ع�ف �ف  و  ک  مسش �ف 

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

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

آرش

از

با

تیررا

پرتاب
ایران

ایرانی

سرزمین

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

دالورمرد

بیگانگان

رهایی بخشید
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