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نوشتن یکي از مهارت هاي زباني است که از طریق آن، شخص مي تواند اندیشه ها، باورها، 
احساسات و تجربه های دیداري، شنیداري و خوانداري خویش را به نوشتار درآورد. مهارت نوشتن 
به نویسنده، این توانایي را مي دهد تا در مورد مطالبي که مي خواهد بنویسد، تفّکر کند و نوشته هاي 
خود را پیرایش و ویرایش کند. نویسنده  هرچه در به کارگیري هنجارهاي نگارشي توانا تر باشد، 
مطلبي که مي نویسد، منسجم تر خواهد بود و پیام او شّفاف و روشن به خواننده، انتقال خواهدیافت. 
 نوشتن، سطوحي دارد؛ امال یکي از سطوح مقّدماتي آن است. امال هم مراحلي دارد که از آن 
میان، مي توان به  توانایي  تبدیل  نشانه هاي  آوایي به نوشتاري، نوشتن  درست  نشانه ها و توانایي 
خوانا و زیبانویسي اشاره کرد. افزون بر آموزش امال، کتاب فارسي چهارم ابتدایي در ادامه ي فارسي 
سوم به سطح پیشرفته  ي نوشتن )نگارش و انشا( توّجه ویژه اي دارد؛ لذا به همکاران محترم پایه ي 
را به همراه مطالب کتاب راهنماي معلّم آن،  ابتدایي  چهارم توصیه مي شود کتاب نگارش سوم 

مطالعه کنند.
کتاب نگارش به قلمرو نمادهای خطّی و نوشتاري زبان و به دیگر سخن به پهنه ی مهارت های 
تولید مکتوب زبان می  پردازد؛ یعنی در کتاب فارسی، زبان آموز، اطاّلعات و معارف را از طریق متِن 
درس ها و آموزه ها، دریافت می کند و این کار، سبب پرورش ذهن و زبان، گسترش دامنه ی واژگان 
و تقویت توانایي تفّکر و تحلیل دانش آموز می شود که در گفتار و بیان دیدگاه ها و حضور فّعال 
در کارهای گروهی و نقد و تحلیل شفاهی، قابل مشاهده و ارزشیابی است؛ اّما در کتاب نگارش، 
آموخته ها )مجموعه ي دیده ها، شنیده ها، خوانده ها و اندیشیده ها( در قالب نوشته، نمایان می شوند. 
افزون بر این در تدوین کتاب نگارش به آموزش درك متن و نگارش با رعایت سیر  تدریجي و 

مرحله اي، توّجه کافي شده است.
هر درس كتاب نگارش در چهار بخش، طّراحي شده است: 

 1ـ فّعالیت هاي درس، این بخش در دو صفحه با پنج پرسش، سازماندهي شده است و 
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به تمرین و تثبیت یادگیري امال، واژه آموزي و دانش زباني مي پردازد.

 2ـ هنر و سرگرمي، این بخش دو نوع فّعالیت را با موضوع هاي خوش نویسي، جدول 
و بازي با کلمات درخود جاي داده است.

 3ـ فّعالیت هاي درك متن، این بخش با هدف کتاب خواني و تقویت درك متن، طّراحي 
شده است. تفاوت این بخش با کتاب خوانداري، تولید کتبي بر اساس یافته هاي ذهني است. 
دانش آموزان پس از خواندن متن به سؤاالت پاسخ مي دهند و ذهنیات خود را به رشته ي تحریر 
درمي آورند. مطلبي که بسیار اهّمیت دارد، این است که هر دانش آموز در سکوت کامل، متن را 
صامت خواني کند و پاسخ سؤال ها را بنویسد. براي بررسی پاسخ دانش آموزان، پاسخ یك سؤال را 
پنج تا ده نفر از آنها از روي نوشته ی خود بخوانند. به هیچ وجه این بخش به صورت پاسخ شفاهي 
پذیرفته نشود؛ آنها باید یاد بگیرند چگونه پاسخ خود را به رشته ي تحریر در آورند و با دّقت پاسخ 

دهند.

و  تعمیق  به  و  مي پردازد  انشانویسي  و  نگارش  آموزش  به  بخش  این  نگارش،  4ـ   
تجربه هاي یادگیري در این زمینه، اختصاص دارد. 

 تذّكر : همچنان که در فارسي پایه ي سوم دبستان، یادآور شده ایم، تشدید   ) ّ  ( به عنوان 
یکي از نشانه هاي گفتاري زبان فارسي، آموزش داده مي شود؛ اّما در ارزشیابي درس امال، نمره اي 

به آن تعلّق نمي گیرد. 

   گروه زبان و ادب فارسي 
   دفتر تألیف كتاب هاي درسى عمومى و متوسطه  نظری
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   درس اّول : آفریدگار زیبایی

  درس دوم: کوچ پرستوها
فصل اّول
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 درس اّول

      امال و واژه آموزي

1 سه جمله از متن را كه در آنها كلمه ي »   پاييز  «  به كار رفته است، بنويسيد.

2 هشت كلمه از متن درس بنويسيد كه ارزش اماليي دارند.
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3  چيزهايي را كه در تصوير مي بينيد با توّجه به واژه آموزي اين درس طبقه بندي 

كنيد و نمودار آن را بكشيد.
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     امال

1 كلمه هاي زير را با دّقت بخوانيد. 

جهان افروز- هلو- رنگ آميزي- تاب - ارغواني

آنها را در درس پيدا كنيد و از روي جمله هايي كه اين كلمه ها در آن به كار رفته اند با 
خّط خوانا بنويسيد.

2 با توّجه به متن درس با هر گروه از حروف در هم ريخته، يك كلمه بسازيد.

 ع.  ز.  ر.  م .  او . ب . ن . ص . ر ط . ه . ق . ر  
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ه

ن ز 1

     هنر و سرگرمي

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

ماه  و  د  �ي ور�ش �خ داو�خد  �خ �خام  ام�ش �خرد   داد   راه�به   �كه  دل را  �به  �خ

ماه  و  د  �ي ور�ش �خ داو�خد  �خ �خام  ام�ش �خرد   داد   راه�به   �كه  دل را  �به  �خ

 
2 اين جمله ها را در متن درس پيدا كنيد و جا هاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

1 روزي بهار، تابستان، پاييز و زمستان با هم گفت و گو ....................................... .    
2 خورشيد پذيرفت كه بين آنان ......................................... .   

3 سطح رودخانه را با قشر نازك يخ ....................................... .   
4 اّول، بهار زيبا و دل انگيز قلم به  ....................................... .  

5 خورشيد از ديدن منظره ی طبيعت بهار  .......................................  .  
6 كنار جنگل را با بوته هاي انبوه تمشك  .......................................  .  

3  كلمه هاي جدول زير را در جمله هاي باال پيدا و خانه هاي جدول را پر كنيد.
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     درك متن

 متن زير را بخوانيد و به سؤال هاي آن پاسخ دهيد.

مي خواستم همه چيز را درباره ي خدا بدانم . از خانه بيرون رفتم. درختان با برگ هايي 
سبز و قامتی بلند، ايستاده بودند. زير درختي، گلي تازه شكفته ديدم. گفتم: »چه گل 
او  است.  زيباتر  همه  از  خدا  اّما  هستم؛  زيبا  »من  گفت:  و  زد  لبخندي  گل  زيبايي!« 

آفريدگار من است. آن كه مرا آفريده، از همه زيباتر است«. 
نسيم آرام مي وزيد و دست مهربان خود را بر سر گل ها و برگ ها مي كشيد. گفتم: 
»نسيم چه مهربان است!« چهره ام را نوازش كرد و گفت: »من مهربانم؛ اّما خدا از همه 
مهربان تر است. او آفريدگار من است. آن كه مرا آفريده، از همه مهربان تر است«.                                                                          
ناگهان آسمان ابري شد. ابرها به هم پيوستند و باران گرفت. گفتم: »اگر باران بر 
و  درياها خشك مي شدند  و  رودها  مي ماندند؛  تشنه  آنها  نمي باريد،  دانه ها  و  درختان 
ابر غّريد و گفت: »خدا دوست  اين هنگام،  نمي ماند«. در  انسان و حيواني زنده  هيچ 

انسان هاست. اگر لطف خدا نبود، هيچ ابري نمي باريد«.
  به خانه برگشتم. پدر و مادرم درباره ي كتابي كه خوانده بودند، صحبت مي كردند. 
 گفتم:»خوش به حال شما كه همه چيز را مي دانيد«. پدر با مهرباني گفت: »عزيزم، داناتر
 از همه خداست. او همه چيز را مي داند و دوستدار كساني است كه مي خواهند بدانند،

تا زندگي بهتري داشته باشند«.

1 از كدام بند مي فهميم كه خداوند بخشنده است؟ 

2 در اين متن، چهار ويژگی براي خداوند بيان شده است؛ آنها را نام ببريد. 

3 به نظر شما بهترين عنوان براي اين متن چيست؟ 
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      نگارش 

 با توّجه به تصوير، موضوعی را انتخاب كنيد و يك بند درباره ی آن بنويسيد.

توّجه:
 با دّقت به جزئيات تصوير )رنگ، جهت، شكل، اندازه، نور و…( نگاه كنيد.

 آنچه را ديده ايد در نوشته ی خود بياوريد.
 نشانه های نگارشی را در نوشته ی خود به كار بگيريد.

 خوش خط و پاكيزه بنويسيد.

موضوع:
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     امال و دانش زباني

بنويسيد كه حروف زير در آنها  به متن درس، واژه هايی را در جدول  با توّجه   1

باشد. 

 
حـ ح

هـ ـهـ ه

ـغـ غ

قـ ق

كلمه  حرف 

................................ ، ................................ ، ................................

................................ ، ................................ ، ................................

................................ ، ................................ ، ................................

................................ ، ................................ ، ................................

 

2 كلمه هاي زير را با حروف مناسب كامل كنيد.

 مـ ... تدلبعـ ... یلـ ... افت

 عـ ... اب فرا ...   م نـ ... ر

         

3 متن زير را بخوانيد و نشانه های نگارشي آن را بگذاريد. نشانه هاي نگارشي الزم 

براي متن زير ).(، )،(، )؟(، ):( و )» «( است.

       روزي مبينا ..... زهرا ..... هانيه و مريم در حياط مدرسه نشسته بودند ..... مريم گفت ..... 
..... امروز زنگ آخر سر كالس نمي رويم .....  ..... زهرا پرسيد .....  ..... چرا .....  ..... هانيه 
گفت .....  ..... مگر نمي داني ..... قرار است براي مراسم جشن والدت حضرت محّمد)ص( 

به سراي محلّه برويم .....
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      امال

1 كلمه ها و عبارت هاي زير را با دّقت بخوانيد.  

 مهّمیاشتباهبرمی خيزيم

 راه يابی می گذارند شگفتی

آنها را در درس پيدا كنيد و از روي جمله هايي كه اين كلمه ها  در آن به كار رفته اند با 
خّط خوانا بنويسيد.

  

2 كلمه هاي جدول را از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

                    
   گ
ج

وو

و

و

و

ر

د

ش

م
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      هنر و سرگرمي

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

وان و   �خ�خمه �خ �يد   �پر��ت �يان�با�خ مي �آ �ش ا   �آ �ب �خ د   رد  ا�ي �با�خ مي سا�خ

وان و   �خ�خمه �خ �يد   �پر��ت �يان�با�خ مي �آ �ش ا   �آ �ب د   رد  ا�ي�خ �با�خ مي سا�خ

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

2 كلمه هاي زير را در جدول پيدا كنيد و رنگ بزنيد تا با حروف باقيمانده، رمز 

جدول را پيدا كنيد. سپس درباره ي كلمه ی به دست آمده، دو سطر بنويسيد.    

آ
د
ی
گ
ا

م
ر
د
ا
د

ه
س
و

ش
ب

ر
ت
س
ج
س

ب
ك
ت
ا
ل

ا
ا

ی
ع
ا

ن
ر
د
ر
م

ف
ر
ا

ب

          

  

                               
رمز جدول: ................................................................

          

 مهربان - درستكار - دوستی - آب - شجاع - ادب - سالم 
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    درك متن 

 با توّجه به متن درس » كوچ پرستوها «، جمله ها را به ترتيب رويدادها شماره گذاري 
كنيد:

  جوجه ها راه و رسم شكار را از والد  ين خود مي آموزند.
  پرستوهاي ماده، چهار تا شش تخم سفيد رنگ مي گذارند.
  آنها پس از بازگشت النه هاي سال گذشته خود را مي يابند.

با حشراتي كه شكار     وقتي جوجه ها از تخم بيرون آمدند، پدر و مادر، آنها را 
كرده اند، پرورش مي دهند.

  پس از آن، خود ساختن و پرداختن النه را به عهده می گيرند.
  اوايل بهار پرستوها از سفر باز مي گردند.

  کتاب خواني

 در كالس، داستاني بخوانيد و با همكاري گروه، رويدادهاي آن را به ترتيب بنويسيد.

1

نام داستان : ........................................................ 
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       نگارش 

 با دّقت به تصوير نگاه كنيد و آنچه را ديده ايد در دو بند بنويسيد و سپس برای آن 
عنوانی مناسب انتخاب كنيد.

توّجه:
 با دّقت به جزئيات تصوير، نگاه كنيد.

 ارتباط مياِن بندهای نوشته را حفظ كنيد.
 نشانه های نگارشی را در نوشته ی خود به كار بگيريد.

 نوشته ی خود را يك بار ديگر بخوانيد و پاك نويس كنيد.

موضوع:
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درسسوم:راِزنشانهها 

درسچهارم:ارزِشعلم 

درسپنجم:رهاییازقفس 

فصلدوم
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امالوواژهآموزي

1 كلمه هاي زير را به ترتيب حروف الفبا بنويسيد. 

هوش - فهم - دست نخورده - قهوه خانه - جاّده  -  آفرين    

    

2 قسمتي از درس را كه به گفت و گوي »حاكم و پسر« مربوط است، بنويسيد. 

3 با توّجه به معناي جمله ها، كلمه ي مناسب را انتخاب كنيد.

 وقتي كه جوجه ها از تخم بيرون مي آيند، پدر و مادر به آنها ............. مي دهند. ) قضا - غذا (

 دانش آموزان در .............. مدرسه مشغول ورزش بودند. )حياط- حيات (

 پايه و .................. همه ي گفت وگوها، توانايي علمي دانش آموزان است. ) اثاث- اساس(

 درس سوم
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امال

با  و  كنيد  پيدا  را  آنها  از  كلمه  پنج  است.  1 در جدول زير، كلمه هاي درس آمده 

هر يک جمله ای بسازيد. 

نفرزنه

ررتبصد

وطماما

طسکیهج

چتمسفر

پتساوخ

2 با توّجه به متن برای هر يک از حروف داخل شکل، كلمه بنويسيد. 

    
سح
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      هنروسرگرمي

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

�فر�ين ان�آ داو�فد�ج ن�جه�فام�ف �فر�ي �جان�آ مس�فنرد�ف ��ك�ي

�فر�ين ان�آ داو�فد�ج ن�جه�فام�ف �فر�ي �جان�آ مس�فنرد�ف ��ك�ي

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

 
2 خانه هاي جدول را به دلخواه با كلماتي از متن درس، پر كنيد. 

رديف اّول

رديف دوم

رديف سوم

كلمه ي سوم كلمه ي دوم كلمه ي اّول

 حاال با كلمات هر رديف يک جمله بسازيد؛ به طوري كه هر سه كلمه در آن جمله
به كار رفته باشد.

 جمله ي سوم:

 جمله ي دوم:

جمله ي اّول:
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متن هايی مانند نمونه ی )الف( را متن علمی و متن هايی مانند نمونه ی )ب( را متن ادبی 
می گويند. 

دركمتن

1 دو متن زير را با دّقت بخوانيد. متن كدام يک از كتاب هاي درسي شما شبيه متن 

)الف( است؟ متن كدام يک از كتاب هاي درسي شما شبيه متن )ب( است؟ 

  الف( خانه هاي نواحي بياباني ويژگي هايي دارند تا خيلي گرم نباشند. ديوارهاي اين خانه ها
ضخيم ساخته مي شوند تا گرما از بيرون وارد نشود. اگر ديوار خانه اي كلفت نباشد، خيلي 
زود با نور خورشيد گرم مي شود و گرما اندك اندك به درون خانه وارد مي شود. سقف هاي 
از  و  نكند  نفوذ  بام ها  به پشت  باعث مي شود كه گرماي خورشيد  گنبدي شكل خانه ها هم 
طريق بادگيرهايي كه در سقف وجود دارد، هواي خنك همراه با باد به درون خانه وارد شود.

ب( گنجشك و كبوتري با هم دوست شدند. تابستان بود و هوا گرم. كبوتر، كمي مي پريد و كمي 
دانه جمع مي كرد تا در زمستان، بي آذوقه نماند. اّما گنجشك همه اش به فكر بازي و آواز خواندن 
بود و هرچه كبوتر به او مي گفت كه به فكر زمستانت هم باش، فايده اي نداشت. تابستان و پاييز 
رفت. زمستان آمد. سرما و برف همه جا را گرفت. گنجشك كه چيزي براي خوردن نداشت به 
سراغ كبوتر رفت و از او كمك خواست. كبوتر گفت: »جيك جيك مستونت بود، فكر زمستونت 

نبود؟«

2 تفاوت هاي متن )الف( و )ب( را در جدول زير بنويسيد. 

متن )الف(                           متن )ب(
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نگارش

 قّصه ای را كه در اين درس خوانده يا شنيده ايد، بنويسيد.

توّجه:
  با جمله ها و عبارت های مناسب، نوشته ی خود را آغاز كنيد.

 نشانه های نگارشی را در نوشته ی خود به كار بگيريد.
 در نوشتن كلمه ها دّقت كنيد )اندازه، فاصله، اتّصال و شكل حروف(.

 نوشته ی خود را بخوانيد و پاك نويس كنيد.

موضوع:
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 درس چهارم

     امالودانشزباني

1 جدول زير را مانند نمونه، كامل كنيد.

مشغولغرقنمونه: حركت

ح
حر

حرك
حركت

غ
- -

- - -

-
- -

- - -
- - - -

- - - - -

2 در هر رديف با توّجه به متن درس، كلمه ي خواسته شده را پيدا كنيد.

1

2

3

4

1 كلمه ي سه حرفي كه حرف وسط آن )ص( باشد.  

2 كلمه ي چهار حرفي كه حرف اّول آن ) ح ( باشد.

3 كلمه ي پنج حرفي كه نشانه ي ) ا ( دو بار در آن به كار رفته باشد.

4 كلمه ي شش حرفي كه حرف آخر آن صداي ) ه ( باشد.
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3 فرض كنيد، مشغول صحبت با دوستتان هستيد. براي گفتن هر يک از مطالب 

زير از چه جمله اي استفاده می كنيد؟

  وقتي مي خواهيد روز تولّدش را بدانيد.

  وقتي مي خواهيد درباره ی زيبايي گلدان روي ميز، مطلبي بگوييد.

  وقتي مي خواهيد به او بگوييد پيراهنتان چه رنگی است.

  وقتي از او مي خواهيد برايتان آب بياورد.
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 امال

1 با توّجه به متن درس، جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

     روزي كشتي گرفتار ................ شد. موج هاي دريا يكی ................ از ديگری از راه می رسيدند 

و خود را به كشتي مي كوبيدند. ناخدا هرچه كرد، نتوانست كشتي را از ميان ................. نجات 

دهد و ................... در ميان امواج گرفتار شدند. حكيم از ................ رفت و وقتي چشم باز كرد، 

خود را در ................. دور افتاده ديد.

2 با حروف درهم ريخته ي زير، هر تعداد كه مي توانيد، كلمه ي معني دار بسازيد.
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هنروسرگرمي

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

ا�جود ا�جودهر�كهدا�ف وا�ف ا�جود�ت ير�جر�ف � دل�پ دا�ف�ش �ف

ا�جود ا�جودهر�كهدا�ف وا�ف ا�جود�ت ير�جر�ف � دل�پ دا�ف�ش �ف

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

2 براي كلمه هاي داخل جدول، سؤال هاي مناسب بنويسيد.

و

ره

شنا

نافو

ت

ش

د

ت

ب

5

4

3

2

نابدا1

  

1

2

3

4

5
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دركمتن

  داستان زير را بخوانيد و به سؤال هاي آن پاسخ دهيد.

به داخل گودال  آنها  از  تا  ناگهان دو  از جنگلي عبور مي كردند كه  قورباغه       چند 
ديدند  كه  هنگامی  و  شدند  جمع  گودال  كنار  قورباغه ها  بقيه ي  افتادند.  عميقي 
زودي  به  شما  نيست؛  چاره اي  ديگر  كه  گفتند  دو  آن  به  است  عميق  خيلی  گودال 
خواهيد مرد. دو قورباغه اين حرف ها را نشنيده گرفتند و با تمام توانشان كوشيدند 
دست  كه  مي گفتند  آنها  به  مدام  ديگر،  قورباغه هاي  اّما  بپرند؛  بيرون  گودال  از  كه 
مرد. خواهند  زودی  به  و  بيايند  بيرون  گودال  از  نمي توانند  چون  بردارند؛  تالش   از 
تالش دست  از  و  قورباغه ها شد  ديگر  گفته هاي  قورباغه،تسليم  دو  از  يكي  سرانجام 

برداشت. او به ته گودال پرت شد.
      اّما قورباغه  ي ديگر با تمام توان براي بيرون آمدن از گودال تالش مي كرد. هر چه 
بقيه ي قورباغه ها فرياد مي زدند كه تالش بيشتر فايده اي ندارد، اومصّمم تر مي شد تا 
اينكه عاقبت از گودال بيرون آمد. بقيه ي قورباغه ها از او پرسيدند: مگر تو حرف هاي 
ما را نمي شنيدي؟ در آن هنگام معلوم شد كه قورباغه واقعاً ناشنواست. او در تمام 

مّدت فكر مي كرد كه ديگران او را تشويق مي كنند!

1 چرا قورباغه اي كه ناشنوا بود، موّفق شد از گودال خارج شود؟

2 اين داستان دو پيام مهم داشت. به نظر شما آن دو پيام چه بود؟

3  به نظر شما بهترين عنوان براي اين داستان چيست؟چرا؟
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نگارش

 شعر »  روباه و زاغ« را به صورت يک قّصه بنويسيد.

توّجه:
 با جمله ها و عبارت های مناسب، نوشته ی خود را آغاز كنيد.

 ترتيب رويدادهای قّصه را رعايت كنيد.
 نشانه های نگارشی را به كار بگيريد.

 يك بار ديگر نوشته ی خود را بخوانيد و آن را پاك نويس كنيد.

موضوع:
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 درس پنجم

امالوواژهآموزي

1 بيت هايي را كه كلمه هاي زير در آنها به كار رفته است از متن درس پيدا 

كنيد و بنويسيد.

طوطيان، شادكام، ارمغان، خّطه
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2 جدول زير را با استفاده از كلمه هاي متن درس كامل كنيد.

3 با كلمه هاي زير، متن را كامل كنيد. توّجه كنيد كه هر كلمه دو بار به كار مي رود.

سالنامه، هفته نامه، قولنامه، كتابنامه

      پدرم گفت: »دخترم، الي  ......................  يك كاغذ است؛ آن را برايم بياور.« وقتي به اتاق 
كار پدرم رفتم، روي ميز كارش ......................   كودك و نوجوان را ديدم. خواندن 
مطالب اين ......................   برايم بسيار جالب بود. پدرم هميشه آن را براي من مي خريد. 
آن را برداشتم و با سرعت صفحاتش را ورق زدم و رسيدم به آخر مجلّه، شروع 
با  ناگهان  بود.  ......................   آمده  به مرور كتاب هايي كه فهرست آنها در  كردم 
صداي پدرم به خودم آمدم و تازه يادم افتاد دنبال يك كاغذ آمده بودم. كاغذ 
را از الي ......................   برداشتم. باالي كاغذ كلمه ي ......................  ديده مي شد. كاغذ را 
به پدرم دادم و از او سؤال كردم: » ......................   يعني چي؟«  پدرم لبخندي زد و 
گفت: »آفرين دخترم، مثل هميشه چيزي را كه نمي داني، مي پرسي. اين كاغذ 
نوشته اي است كه هنگام خريد خانه نوشتيم و يك نوع قول و قرار بين فروشنده 

و خريدار است«.    

خ
خ
خ
خ
خ
خ
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امال

1 با كنار هم گذاشتن كلمه هاي داخل كادر، مانند نمونه، كلمه ی جديد بسازيد.

نمونه: گران+ بها = گران بها

 

2 كلمه های زير را در جدول پيدا كنيد و با مداد رنگي دور آنها خط بکشيد.

ثبكيطوطب

راناغمرا

وغيحلتظز

تشزباعژر

مرهسمجنگ

نوگزابچا

دعپخنصضن

     بازرگان ، ثروتمند ، طوطي ، ارمغان ، حبس ، تعّجب ،  كنيز ، بازگو ، شروع ، باغ
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هنروسرگرمي

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

ورد �ف و�ي�ش عمل�ف جردهر�كه�فانا�ف �ف� ي طا�ي �ا�تم  م�فّ�ت

ورد �ف و�ي�ش عمل�ف جردهر�كه�فانا�ف �ف� ي طا�ي �ا�تم  م�فّ�ت

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

2 درباره ي َمثَلي كه در متن داستان »قدم يازدهم« بود، نّقاشي بکشيد يا بخشي از آن 

داستان را كه به اين َمثَل مربوط بود، نّقاشی كنيد.
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دركمتن

از قفس« ترتيب رويدادهاي زير را شماره گذاري  به متن درس »رهايي  توّجه  با   
كنيد.

 بازرگان به خانه ي خويش بازگشت.
 بازرگان با شرمندگي ماجرا را برايش تعريف كرد.
 بازرگان، طوطي را از پنجره ي خانه به باغ انداخت.

 طوطي درباره ي سوغاتي اش از بازرگان پرسيد.
 بازرگان، پيام طوطي اش را به طوطيان هندوستان داد.

 طوطي اش درست مثل همان طوطي شروع به لرزيدن كرد و در قفس افتاد.
 طوطي كه از بند آزاد شده بود، پرواز كرد و روي شاخه ی درخت نشست.

  با شنيدن حرف هاي بازرگان، يكي از طوطيان بر خود لرزيد و از باالي درخت افتاد.

 كتاب خواني

يک كتاب داستان دركالس بخوانيد و رويدادهای آن را به ترتيب بنويسيد.

     نام داستان : ............................ 

     

  



36

 
نگارش

   تصاوير زير را با يکديگر مقايسه كنيد و پس از بيان شباهت ها و تفاوت ها، نتيجه 
را در يک بند بنويسيد.

توّجه:
 با دّقت به جزئيات تصويرها نگاه كنيد.

 شباهت ها و تفاوت ها را دسته بندی كنيد.
 پس از مقايسه ی شباهت ها و تفاوت های تصويرها، نوشته را جمع بندی كنيد.

 خوش خط و پاكيزه، بنويسيد.

شباهت ها:

تفاوت ها:

جمع بندی:
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  درس ششم: آرش کمان گیر  

 درس هفتم: مهماِن شهر ما  

فصل سوم
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     امال و دانش زبانی

1 با توّجه به متن درس های پنجم و ششم، جدول را كامل كنيد.

ح
ح

ح
ح

ح

2 مانند نمونه كامل كنيد.

نقص: ...............................ماهر: ...............................

محكم: ...............................تحقير: ...............................

منتظر: انتظار

 درس ششم
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3 جمله هاي متن زير را جدا كنيد و بنويسيد هر جمله چه پيامي دارد. مانند نمونه، 

عمل كنيد.

   رنگ َسرم، سبز بّراق است. طوق باريك سفيدي بر زيبايي گردنم افزوده است. من در 
نيزارها و علفزارهاي كنار رودخانه ها و درياچه ها زندگي مي كنم. شناگر ماهري هستم. 

بازي با امواج آب را دوست دارم. حاال مرا شناختي؟ من مرغابي هستم.

پيام جمله

سبز بودن رنگ سر

جمله

رنگ َسرم، سبز بّراق است.
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       امال

1 جمله هايي را كه واژه هاي زير در آنها به كار رفته است از متن درس پيدا كنيد و 

در جدول بنويسيد.

ایرانیان ایران

2 كلمه هاي داخل شكل را به طور مناسب، كنار هم قرار دهيد و تركيب هاي جديد 

بسازيد.  

 

 

انداز نيمسربالنيرو

تيزتير اندوه

مند
زمين

گين

روز
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       هنر و سرگرمي

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

م �به مهر �باددس�ت رد دس�ت هم ده�ي �آ م  �ي �ك�ن را  و�ي�ش  �ن هن  م�ي

م �به مهر �باددس�ت رد دس�ت هم ده�ي �آ م  �ي �ك�ن را  و�ي�ش  �ن هن  م�ي

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

2 جدول را كامل كنيد. برخي از خانه هاي جدول، حرف رمز دارند. حروف رمز را 

به ترتيب شماره هاي آن در خانه هاي زير قرار دهيد تا كلمه ي مورد نظر به دست آيد. 

6 صبح زود 5 كسالت آور 4 شكيبايي 3 مانند گل 2 مخالف قهر  1 سختي 

10 موّفقيت 9 تنومند و قوي  8 غمگين و ناراحت  7 از جنس فوالد 

1

3
4

5

2

6

7
8

9

10

کلمه ی رمز:

8 2

4

5

9 7

6

10

1

12345678910

3
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      درك متن

 الف( جمله هاي زير را بخوانيد و به كلمه هايی كه مشّخص شده است، توّجه كنيد.

 در آنجا دست به دعا برداشت و با خداي خود زمزمه كرد.
 من جان خود را در تير خواهم گذاشت و براي سربلندي ايران فدا خواهم كرد.

 آرش نام خدا را بر زبان آورد و با همه ي توان، كمان را كشيد. 

در مثال هاي باال » و « جمله ها را به هم پيوند داده است؛ مثاًل در شماره ي يك، دو جمله ي زير 
با حرف »   و  « به هم وصل شده اند. به اين ترتيب معني دو جمله به هم ارتباط پيدا مي كند. به 

اين حرف، نشانه ي ربط يا پيوند مي گويند. 

 در آنجا دست به دعا برداشت. 

 با خداي خود زمزمه كرد. 

 ب( از ده سطر اّول متن درس » ارزِش علم« جمله هايي را كه با نشانه ي ربط » و « به 
هم وصل شده اند، پيدا كنيد و بنويسيد.
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      نگارش

   تصوير صفحه ی ٥٩ كتاب فارسی خوانداری )تصويرخوانی و صندلی صميميت( 
را خوب نگاه كنيد؛ سپس موضوعی را برای نوشتن انتخاب كنيد و در دو بند بنويسيد.

موضوع:

توّجه:
 سعی كنيد، آنچه را ديده ايد در نوشته ی خود بياوريد.

  به درست نويسی شكل كلمات و امال، توّجه كنيد.
 نشانه های نگارشی را رعايت كنيد.
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     امال و واژه آموزي

1 ابتدا حروف جا افتاده را با مراجعه به متن درس بنويسيد، سپس آنها را به ترتيب 

حروف الفبا مرتّب كنيد. 

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

نشا...    خوشـ ...ال    انتـ ... ار   غو ... ا     چـ ... ره    پاكيـ ... ه     همـ  ... ـمه

2 جدول زير را با توّجه به متن درس، كامل كنيد.

كلمه  حرف

صـ ص
ط

ظ

 

3 يك متن بنويسيد و سه تا از كلمه هاي زير را در آن به كار ببريد.

خودآموز، 
خودبين، 

خودجوش، 
خودپسند، 

خودكار

  درس هفتم
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        امال

1 كلمه ی مورد نظر در هر بخش را پيدا كنيد و بنويسيد.  

الف( 

ب(

حياط  

مضرب

خروش

نگار  

 حرف اّول

 حرف دوم

 حرف چهارم

 حرف سوم
حروف را به ترتيب كنار هم بچينيد 

و كلمه ي جديد بسازيد.

   

جمالت

امواج

ميعاد

تعليم  

 حرف اّول

 حرف دوم

 حرف چهارم

 حرف پنجم

حروف را به ترتيب كنار هم بچينيد  حرف سوم
و كلمه ي جديد بسازيد.

      صداقت 

2 جمله هاي زير را با كلمه ي مناسب، تكميل كنيد.

مشتاقانه، هجوم، مسئوالن، استقبال

  هريك از ما، لحظه شماري مي كرديم كه روز ........................... كي مي رسد؟! 

   فقط به انبوه جمعيّت و .......................... عاشقانه ي مردم فكر مي كردم.

   برخي از شوق، مي گريستند و جمعي ................................ گوش مي دادند.
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2  درجدول زير هر كلمه با نشانه ی آخر كلمه ی قبل شروع می شود. با كمك كلمه های

درس اين كار را ادامه بده و جدول را كامل كن.

3

2

4

6
7

8
5

1
س

ی

ل ا ب ه ل ا

     هنر و سرگرمي

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

�ب و هوا  م�ين و �آ �باس�ت�كودكان، ا�ين �ن �ي ان �كه �پرگل و �ن ا�ين رد�ن�ت

�ب و هوا  م�ين و �آ �باس�ت�كودكان، ا�ين �ن �ي ان �كه �پرگل و �ن ا�ين رد�ن�ت
..................................................................................................................................................................................

�ت همه  ان و �كوه و دسش ا�نه ي ماس�ت�با�ن و �بس�ت �ي سش ا�نه ي ما و �آ �ن

�ت همه  ان و �كوه و دسش ا�نه ي ماس�ت�با�ن و �بس�ت �ي سش ا�نه ي ما و �آ �ن
..................................................................................................................................................................................
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     درك متن

  جمله هاي زير را بخوانيد و به كلماتي كه مشّخص شده است، توّجه كنيد.
 ايرانيان در برابر تورانيان پايداري مي كردند؛ اّما پيروزي بر آنان بسيار مشكل بود.

   در بدن من هيچ نقص و عيبي نيست؛ اّما خوب مي دانم چون تير از كمان رها شود، همه ي 
نيروي من از تن بيرون خواهد رفت.

 آنها همه جاي شهر را دنبال شير كوچولو گشتند؛ ولي او را پيدا نكردند.

در مثال هاي باال كلماتي مانند » اّما « و » ولي« جمله ها را به هم وصل مي كنند؛ مثاًل در 
جمله ی شماره ي سه، دو جمله ي زير با » ولي« به هم وصل شده اند. دّقت كنيد كه مفهوم دو 

جمله در مقابل هم است.

  آنها همه جاي شهر را دنبال شير كوچولو گشتند.
  او را پيدا نكردند.

 کتاب خواني

يك كتاب داستان دركالس بخوانيد و جمالتي كه در آن با » اّما « و » ولي« به هم 
وصل شده اند، پيدا كنيد و در كادر زير بنويسيد.

نام داستان: .............................    
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      نگارش

 شعر » باز باران« را به صورت يك داستان، بنويسيد.

توّجه:
 سعی كنيد خودتان را به جای آن كودک ده ساله، قرار دهيد.

  در بياِن توصيف از احساس و عاطفه ی خود استفاده كنيد.
 انتخاب كلمه های مناسب، نوشته ی شما را دلنشين تر می كند.
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   درس هشتم: درس آزاد 

  درس نهم: درس آزاد

فصل چهارم
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  درس هشتم

       امال



51

     هنر و سرگرمی 



52

    درک متن

   



53

  نگارش
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      امال

  درس نهم



55

      هنر و سرگرمی



56

       درک متن



57

      نگارش



58

كتابخواني
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   درس دهم: باغچه ی اطفال

  درس یازدهم: فرماندهِ  دل ها

  درس دوازدهم: اتّفاِق ساده

فصل پنجم
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1 با توّجه به متن درس، واژه ها را كامل كنيد.

                              
                         

خشـ - - - اقـ - - -  خو - -  سرگـ  - - -      

استـ - - - - - - -تصـ - - -     اطـ - - -   نمي پـ - - - - -  
          

2 با توّجه به متن درس، جاهاي خالي را با كلمه هاي مناسب كامل كنيد.

    جّبار باغچه بان پس از پايان دوره ي مكتب، نزد پدر ......................... بنّايي و قنّادي را ياد گرفت. 
پدر او در ساختن ........................ مسجد و گچ بري استاد بود؛ اّما هيچ يك از اين كارها ........................  
پرشور و ذهن جوياي او را .......................... نمي كرد. او كه در شعله ي ...................... خدمت به مردم 
مي سوخت، پس از ........................ شدن براي آموزگاري به فكر داير كردن كودكستاني در تبريز 

افتاد.

3 نمودار جمله هاي زير را رسم كنيد.

                                 
 

 مهرداد خوابيد. مينا خنديد.    حكيم انديشيد.     

 درس دهم

 امال و دانش زباني
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    امال

1 با توّجه به متن درس، كلمه هايي كه حروف زير را دارند، پيدا كنيد و بنويسيد.

2 پنج جمله از متن درس را، كه به نظرتان جالب است، بنويسيد.

     



کس
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      هنر و سرگرمي

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

ا�ني  �ب ون �با�ن �ب �چ �با�ني هر رو�ن و هر �ش �با مهر ول كار ا��ت  �ن م�ش

ا�ني  �ب ون �با�ن �ب �چ �با�ني هر رو�ن و هر �ش �با مهر ول كار ا��ت  �ن م�ش

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

دان د �ن�ن �ي ور�ش ا�ب�ش ا�ين �ن ان ا�ن �ت �با��ت �با�ن د�بس�ت �ي برن و �ن سر��

دان د �ن�ن �ي ور�ش ا�ب�ش ا�ين �ن ان ا�ن �ت �با��ت �با�ن د�بس�ت �ي برن و �ن سر��
............................................................................................................................................................................

2 در متن درس، كلمه هايي را پيدا كنيد كه با نشانه هاي داخل بادبادک آغاز شوند 

آنها را در دنباله های بادبادک ها بنويسيد.
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    درك متن

 جمله هاي زير را بخوانيد و به كلمه هايی كه مشّخص شده است، توّجه كنيد.

1 شير كوچولو از اين ماجراها بي خبر بود؛ چون قدم يازدهمي را بر نداشته بود. 

2 حرفش را ادامه نداد؛ زيرا خوابش برده بود.

3 چون كاغذي براي نوشتن نداشت، روي ماسه هاي نرم كنار دريا مي نوشت.     

   در مثال هاي باال كلمه هايی مانند»چون « و » زيرا «، جمله ها را به هم وصل مي كنند؛ مثاًل 
در شماره ي يك، دو جمله ي زير با » چون « به هم وصل شده اند. دّقت كنيد كه جمله ي 

اّول مفهومي را بيان مي كند و جمله ی دوم دليل آن را مي گويد. 

  شير كوچولو از اين ماجراها بي خبر بود.
  قدم يازدهمي را بر نداشته بود.

 در متن درس»   باغچه ي اطفال « جمالتي را كه با »   اّما« ، »  ولي « و » زيرا « به هم وصل 
شده اند، پيدا كنيد و در كادر زير بنويسيد.
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توّجه:
 نوشته ی خود را با كلمه ها و جمله های مناسب به پايان ببريد.

 مكان، زمان و جزئيات رويدادها )خاطرات( را بنويسيد.
 طوری بنويسيد كه خواننده بتواند نوشته ی شما را به خوبی احساس و 

درک كند.

      نگارش

 نوشته ی زير را در دو بند ادامه دهيد.

»يادم می آيد، وقتی كالس اّول بودم...
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امالوواژهآموزي

1 از روي بند دوم درس با خّط خوش و خوانا بنويسيد.

     

 درس یازدهم
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2 كلمه هاي زير را با دّقت بخوانيد. آنهايي را كه در متن درس وجود دارد، پيدا كنيد 

و يك بار از روي آنها بنويسيد.

نفوذ، مقابله، فاصله، كنجكاو، شجاعت، بي وقفه، معتدل، حالت، ارمغاني، وحشت، همتا،  
سّقا، سقوط

3 با هر يك از كلمه هاي زير، يك جمله ي جديد و مناسب بنويسيد. 

وصف ناپذير

تسخيرناپذير

خستگي ناپذير
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       امال

1 بند سوم درس را با دّقت بخوانيد و كلمه هايي كه صداي » ز « دارند، پيدا كنيد و 

بنويسيد.

 اكنون كلمه هاي نوشته شده را با توّجه به شكل هاي مختلف صداي » ز « دسته بندي 
كنيد.

2 با توّجه به متن درس،كلمه هاي پنهان شده در جدول را پيدا كنيد و بنويسيد.

ی ص خ ر م د

ن ف ص و س ت

ا ط گ چ ر ج

ب ش ا ج م ع

ذ ل ی ذ ق م

ی ح ت ف ا ل

ر غ ص و ب ی

ک ی ر ژ ل ا

پ ث ف ع ه ت

ض م و ل ظ م
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      هنر و سرگرمي

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

ا��ت  �گر �يه  ما  د ه ي  �ن�ن او�ب  ا��تگاه  ده  �ن�ن ما  �گر �يه ي  او�ب  گاه 

ا��ت  �گر �يه  ما  د ه ي  �ن�ن او�ب  ا��تگاه  ده  �ن�ن ما  �گر �يه ي  او�ب  گاه 

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

د مي �ك�ن �ياري  �ب �آ را  دل  �نده ا��ت �گر �يه  ن �كه دل ها �ن ده �يع�ني ا�ي �ن�ن

د مي �ك�ن �ياري  �ب �آ را  دل  �نده ا��ت �گر �يه  ن �كه دل ها �ن ده �يع�ني ا�ي �ن�ن

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

2 در جدول زير، يك كلمه با كلمه های ديگر فرق دارد. آيا مي توانيد آن را پيدا 

كنيد؟

   

مرخصی

منتظر

محتاج

مظلوم

منطقه

می رفت

مطمئن
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      درك متن

     متن زير را بخوانيد و جاهاي خالي را با يكي از كلمه های داده شده پر كنيد. توّجه 
داشته باشيد كه برخي از اين كلمه ها معني يكساني دارند.

چون - و  -  ولي  -  زيرا - اّما  

قّصه ي باد شمال و خورشيد

يك روز صبح، » باد « و » خورشيد «، اسب سواري را ديدند كه شنلي نو داشت 
....................... خيلي به آن مي نازيد. باد گفت: »مي بيني آن مرد شنل زيبايي بر دوش 
افكنده است؛ ....................... اگر من بخواهم به آساني مي توانم شنل را از دوشش بردارم «.
خورشيد گفت: »فكر نمي كنم بتواني، ....................... من مي توانم. مي خواهي امتحان 

كنيم«.
باد با تمام قدرتش وزيد؛ .......................  فايده اي نداشت؛ ....................... اسب سوار شنلش 

را تنگ تر و محكم تر به دور خود پيچيد.
خورشيد گفت: »حاال نوبت من است.« سپس گرمي مال  يمي پراكند كه حشرات را 

به زمزمه و گل ها را به شكفتن واداشت.
اسب سوار به رودخانه رسيد، لباس را از تنش در آورد ....................... به شنا مشغول شد 

....................... گرمش شده بود ....................... مي خواست خنك شود.
خورشيد رو به باد كرد و گفت: » ديدي چگونه چيزي را كه تو با تمام قدرت 

نتوانستي انجام  دهي، من با گرمي و مال  يمت به دست آوردم؟«
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      نگارش

 پس از درک ارتباِط تصويرها، داستانی برای آن بنويسيد.   

توّجه:
 نوشته، شروع مناسبی داشته باشد.

 ترتيب رويدادها، رعايت شود.
 پاكيزه و خوش خط بنويسيد.

 نشانه های نگارشی را در جاهای مناسب به كار بگيريد.

موضوع:
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 درس دوازدهم

      امال و دانش زباني

1 كلمه هايي را كه آخر آنها صدای / ه / است در متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.
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2 با توّجه به متن درس، كلمه هاي دو نقطه اي را پيدا كنيد و بنويسيد.

3 نمودار جمله هاي زير را رسم كنيد.

 حكيم دانا انديشيد.  

 دختر كوچولو خوابيد.

 معلّم  مهربانم خنديد. 
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      امال

1 ابتدا، حروف كلمه ي نوشته شده را جدا كنيد؛ سپس مانند نمونه براي هر حرف، 

دو كلمه بنويسيد.

 ق
 مقّررات

اتّفاق

قطره

2 پانزده كلمه ي جديد، كه در كتاب »مطالعات اجتماعي« خوانده ايد، بنويسيد.
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موش ش و م

....... ....... و م

....... ....... و م

....... ....... و م

....... ....... و م

موش ش و م

....... ش ....... م

....... ش ....... م

....... ش ....... م

....... ش ....... م

موش ش و م

....... ش و .......

....... ش و .......

....... ش و .......

....... ش و .......

      هنر و سرگرمي 

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

ه �بو �كرد  برن ون گل و �� و را مي �توان �چ و رو �كرد �ت �چه را��ت �چه ساده �به سوي �ت

ه �بو �كرد  برن ون گل و �� و را مي �توان �چ و رو �كرد �ت �چه را��ت �چه ساده �به سوي �ت

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

2 در هر ستون به جاي حرف اّول، دوم و سوم كلمه ي »  موش «، يك حرف جديد 

بنويس تا كلمه های معني داري ساخته شود.



75

      درك متن    

 داستان زير را بخوانيد و به سؤال هاي آن پاسخ دهيد.

يكي از غالمان امير نوح ساماني سراسيمه نزد بوعلي سينا آمد و گفت: »امير در حال مرگ 
است. پزشكان بسياري براي او آورده اند؛ اّما آنها نتوانستند او را درمان كنند. اكنون براي 
درمان او شما را احضار كرده اند«. بوعلي به سرعت خود را به بالين بيمار رساند و پس از 
معاينه ي او دستور داد داروهايي تهيه كنند و خود، شب و روز در كنار بستر ماند. دوازده روز 
گذشت و معالجات همچنان ادامه داشت تا اينكه امير سالمت خود را به دست آورد و اندک 

اندک از بستر برخاست. 
گرداندي،هرچه  باز  من  به  را  زندگي ام  »تو  گفت:  و  كرد  بوعلي  به  رو  امير  روز  يك 
از فقط  ندارم  ثروت عالقه اي  و  مال  به  »من  بوعلي گفت:  بدهم«.  تو  به  تا  بگو   مي خواهي 

امير  بدهيد«.  به من  را  از آن  استفاده  و  به كتابخانه ي دربار  اجازه ي ورود  شما مي خواهم 
همه ي  از  كتابخانه  از  استفاده  من  »براي  گفت:  بوعلي  همين؟!«  »فقط  پرسيد:  تعّجب  با 

ثروت هاي دنيا باالتر است«.

1 كلمه ي » او « در سطر سوم به چه كسي اشاره دارد؟

2 چرا نويسنده در سطر دوم  كلمه ي » اّما « را به كار برده است؟

3 چرا نويسنده در سطر چهارم » و « را به كار برده است؟

4 اين داستان دو پيام مهم داشت.  آن دو پيام چه بود؟

5 به نظر شما بهترين عنوان براي اين داستان چيست؟چرا؟
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    نگارش

 به تصوير صفحه ی ٦٩ فارسی خوانداری با دّقت نگاه كنيد. از زبان جوجه های 
النه ی پرنده، متنی در سه بند بنويسيد. 

توّجه:
 به جزئيات تصوير )رنگ، نور، جهت، حركت، سايه و...( خوب نگاه كنيد.

 با انتخاب كلمات مناسب، احساس و عاطفه ی خود را درباره ی اين تصوير آشكار كنيد.
 نشانه های نگارشی را به كار بگيريد.

 پاكيزه و خوش خط بنويسيد.
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   درس سیزدهم: لطِف حق

  درس چهاردهم: ادب از که آموختی؟

  درس پانزدهم: شیر و موش

فصل ششم
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     امال و واژه آموزی

1 با توّجه به جای نشانه های هر کلمه، مانند نمونه کلمه بسازید.

2 كلمه هايي را كه يكي از نشانه هاي » ه « و » ح « دارند از متن درس پیدا كنید و 

بنويسید.

3 هر يك از كلمه هاي زير را در جاي خالي مناسب بنويسید.

گرداگرد  -  دمادم  -  سراسر  -  لبالب

     هنگام ورود امام، خيابان هاي مسير استقبال ..................... از جمعيت مشتاق بود. مردم از 
..................... شور  اينكه پس از پانزده سال دوري، مي توانستند امام را در جمع خود ببينند، 
و شادي بودند. باالخره هواپيماي امام بر دل هاي عاشق فرود آمد. وقتي امام آمدند، مردم 

......................... او حلقه زدند. صداي تكبير ...................... از هر سو شنيده مي شد.

  درس سیزدهم

منزل

توفان

نمونه:
آ ر ز ومـ  ا  د  ر

ـ ر ـ گ ـ ن ـ    لس ـ  ي جـ  ل

تـ 

و 

فـ 

ن 
ا 
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      امال

1 متن زير را با استفاده از كلمه هاي داده شده، كامل كنید.

  طغیان  -  باطل  -  رّب جلیل  -  عشق  -  اندوه  -  عدل 

  مادر حضرت موسي به فرمان ................... وي را به رود نيل انداخت و با ................... و نگراني به 

فرزندش نگاه كرد. در اين هنگام وحي آمد: »نگران نباش! شيوه ي ما ...................  و بنده پروري 

است. رود بدون فرمان ما ................... نخواهد كرد. فرزندت را به ما بسپار«.

2 كلمه هاي جدول را از متن درس پیدا كنید و بنويسید.

م
م
س
ب

ف

ا
ب
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      هنر و سرگرمي

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

�ك�يس�ت  ا�ز  �ز�ت�ش ها  ن  ا�ي  ، �با�ز �گو�ش  �به  �تم  گ�ز ي ا�ش عالي اس�ت � ا�ش ، �ز�تّ اد اس�ت �يداس�ت اس�ت �پ

ن �ز�ت�ش ها ا�ز �ك�يس�ت  ، ا�ي �تم �به �گو�ش �با�ز گ�ز ي ا�ش عالي اس�ت � ا�ش اد اس�ت ،�ز�تّ �يداس�ت اس�ت �پ

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

2 حروف اين كلمات را در جدول رنگ بزنید؛ سپس با حروف باقیمانده، يك كلمه ي 

معنادار بنويسید كه در درس آمده باشد.

كلمه : ............................................

ا

خ

ک

ب

د

گ

پ

ط

ل

ت

ر

م

ع

ن

ج

غ

و

چ

س

ف

ه

ح

ش

ق

ی

گفته  - رب - خرد - عشق - عدل - موج- چه - حكم - بسپرد
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      درك متن

 الف( جمله هاي زير را بخوانید و به كلماتي كه مشّخص شده است، توّجه كنید.

  ابتدا در شهر مرند اقامت گزيدم و در مدرسه هاي اين شهر به معلّمي پرداختم؛ سپس به 
تبريز رفتم.

 براي مادِر شير كوچولو آب و غذا مي گذاشت؛ بعد هم در قفس را مي بست و مي رفت.

 نرگس آب پاش پالستيكي قرمز را برمی دارد و پر از آب مي كند؛ بعد به طرف من مي آيد.
  نخستين كار اين مسافراِن از راه رسيده، اين است كه النه هاي سال گذشته ي خود را بيابند. 

سپس اگر آسيب ديده باشند، آنها را مرّمت كنند و اگر خراب شده باشند از نو بسازند.

     در مثال هاي باال كلمه هاي» سپس « و » بعد« مفهوم جمله ها را به هم پيوند داده است. اين 
كلمه ها ترتيب زماني را نشان مي دهند؛ مثاًل در جمله ي شماره ي يك، نويسنده اّول در شهر » 

مرند « بوده است و بعد به » تبريز « رفته است. 

 ب( از متن » قدم يازدهم « و » انتظار« جمله هايي را كه مفهوم آنها با كلمه هاي» سپس 
« و »   بعد« به هم وصل شده  است، پیدا كنید و بنويسید.
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       نگارش

    داستان شعر »لطف حق« يا شعر » امید« )بخوان و حفظ كن( را بنويسید.

توّجه:
 داستان شروع مناسبی داشته باشد.

 پيام يا محتوای شعر، حفظ شود.
  نشانه های نگارشی در جای مناسب، استفاده شود.

 داستان با جمع بندی مناسبی، پايان يابد.
 نوشته ی خود را پاک نويس كنيد.



  درس چهاردهم

   
      امال و دانش زبانی

1 از روي بخش اّول درس با خّط خوانا و زيبا بنويسيد.

2 كلمه هايي را كه در يك گروه قرار دارند، دسته بندي كنید.

  نمونه: ادب، آداب، مؤّدب 

3 نمودار جمله هاي زير را رسم كنید.

        

 مريم داستان را خواند.   

 مادرم غذا را پخت.

 سعید گل را چید.  

 

عّطار
 

معّطر   

علم   

معلوم
 

ناظر  عطرنظر

منظورعالم  

83



84

       امال

1 با توّجه به متن درس، كلمه هاي گروه » الف « را با كلمه هاي گروه » ب « تركیب 

كنید و كلمه ي جديد را در قسمت میاني بنويسید.

 

تهیبلند

نمایميان

آوازهنر

 الف ب

2 حرف اّول هر گروه از كلمه هاي زير را به ترتیب كنار هم قرار دهید؛ يك كلمه 

از متن درس به دست مي آيد؛ آن را بنويسید.

لحظه - قافله- منتظر- افروز- نشاط

غمگين - اتّفاقًا- زندگاني- ييالق

سعدي - عمل - يكديگر

كلمه های جديد
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     هنر و سرگرمي

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

و    داي �ت ا�زم �ز �ي�ز �كه �ب اي �تواي مارد ع�ز �با�زي و �ط�ز و ص�ز  �ت��بان مه�

و    داي �ت ا�زم �ز �ي�ز �كه �ب اي �تواي مارد ع�ز �با�زي و �ط�ز و ص�ز �ت��بان مه�

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

ان  ّ�ت �ياران و دوس�ت د مح�ب وه��گ�ز �ز�ش اي �ت ّ�ت و مه� و و�ز ا�يه ي مح�ب هم�پ

ان  دوس�ت و  �ياران  ّ�ت  مح�ب د  �ز�ش وه��گ�ز  �ت اي  و�ز و  مه�  و  ّ�ت  ا�يه ي مح�ب هم�پ

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

در جدول زير، يك كلمه با كلمه های ديگر فرق دارد. آيا مي توانید آن را پیدا   2

كنید؟
طلب - مطلوب - عالم - طالب

باادب - باهوش- بامزه- بی عمل

زنبور- شير- زرافه - فيل

اندوخت - بی عسل- آموخت- گفت

سعدی- لقمان- مانَد- جامی
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      درك متن

 الف( جمله هاي زير را بخوانید و به كلمه هايی كه مشّخص شده است، توّجه كنید.

  اّول، بهار زيبا و دل انگيز قلم به دست گرفت. 
  دومين نّقاش، تابستان گرم، دست به كار شد.

  نّقاش سوم، پاييز براي كار خود، رنگ هاي آتشين انتخاب كرد.

 جمله هاي باال از متن درس » آفريدگار زيبايي« انتخاب شده است. كلمه هاي »  اّول«، 
»  دومين« و»   سوم « باعث مي شود مطالب كّل متن به هم ارتباط پيدا كند. اين كلمه ها ترتيب 
زماني را نشان مي دهند. كلمه هايي مانند »  نخست «، »  ابتدا « و  » آخر « هم از اين قبيل هستند.

را، كه در آن  كلمه هايي اجتماعي  يا مطالعات  از متن هاي كتاب علوم   ب( يكي 
مانند » اّول«، »  دومین«، »  سوم« ، »  نخست«، » ابتدا « و  » آخر« به كار رفته است، بخوانید و 

جمله هايی را كه اين كلمه ها در آن است، پیدا كنید و در زير بنويسید.
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     نگارش

 يكی از حكايت های درس چهاردهم فارسی )ادب از كه آموختی( را انتخاب كنید 
و آن را به زبان ساده بنويسید.

توّجه:
  زمان معيّنی را برای فضای داستان انتخاب كنيد )صبح، ظهر، عصر، شب، 

ديروز و...(
  مكان مشّخصی به فضای داستان بدهيد.

  برخی از جزئيات )شكل، رنگ، اندازه، حالت و...( ذكر شود.
  نظم و ترتيب رويدادها، رعايت شود.
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 درس پانزدهم

      امال و واژه آموزي

1 هر گروه از كلمه هاي زير را به طور مناسب به هم وصل كنید و در جدول قرار 

دهید.

 موش، بازيگوش
پنجه، صيّاد

كله، موش

شاه، وحوش

بيشه،خفته

 روز، دگر

اتصال با » ِی«اتصال با » ِ- «

 

2 مانند نمونه كلمه هايي را از متن پیدا كنید كه آهنگ آنها مانند واژه ي نوشته شده 

باشد.

شير

باز  گاز 

غازي

گوش

3 متني بنويسید كه حّداقل چهار كلمه از كلمه هاي زير در آن به كار رود.

چمن زار  -  نمك زار  -  ني زار  -  گندم زار  -  سبزه زار  -  گل زار 
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      امال

1 با توّجه به راهنمايي هاي كنار هر رديف، كلمه هاي مناسب را از متن درس پیدا 

كنید و بنويسید.

ند
دار

 » 
» ر

که 
یی 

 ها
مه

کل

ند
دار

ص« 
صـ 

 « 
که

یی 
 ها

مه
کل

ند
دار

غ « 
غـ 

ـ ـ
» غ

که 
یی 

ها
مه 

کل

ند
دار

 » 
س

سـ 
 « 

که
یی 

 ها
مه

کل

ند
دار

ف« 
فـ 

 « 
که

یی 
 ها

مه
کل

ند
دار

ح« 
حـ 

 « 
که

یی 
 ها

مه
کل

 

2 در هر رديف يك كلمه با بقیه فرق دارد؛ آن را بنويسید. 

 صيد، صيّاد، خالص

متغيّر، مغفرت، تغيير

حاصل، حول، محصول
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      هنر و سرگرمي 

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

وي �با�ش ا وم و �ت وه و م�ت ا�و�زد�زس�ت �كوه  اي  �ز �ب و  �پ كم  مح�

وي �با�ش اوم و �ت وه و م�ت ا�و�زد�زس�ت �كوه  اي  �ز �ب و  �پ كم  مح�

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

و �به دا�ز�ش اس�ت و �ز�ه�زگ در �ت د�ت ه�ز�م�ز ه�  س�ته   �ز�ش صدر  رد 

و �به دا�ز�ش اس�ت و �ز�ه�زگ در �ت د�ت ه�ز�م�ز ه�  س�ته   �ز�ش صدر  رد 
..................................................................................................................................................................................

2 درباره ي َمثَلي كه در شعر » شیر و موش« بود،  نّقاشي بكشید. 
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      درك متن

     متن زير را بخوانید و جاهاي خالي را با يكي از اين كلمه ها پُر كنید. توّجه 
داشته باشید كه برخي از اين كلمه ها، معناي يكساني دارند و تكراري هستند.

ابتدا، بعد، سپس، نخست، آخر، اّول، دوم   

پوره ي سيب زميني در كالس

 

 مواّد الزم براي چهار نفر:

1- سيب زميني             4 عدد  

2- شير                     1 ليوان  

3- نمك                    به ميزان الزم  

..................... سيب زميني ها را می شوييد و در يك ظرف آب مي ريزيد و روي حرارت 
مستقيم مي گذاريد تا پخته شود. در مرحله ي ....................... سيب زميني هاي پخته شده را 
پوست مي كنيد ....................... آنها را كاماًل مي كوبيد تا به شكل خمير در آيد. در ...................  
پوره ي  حاال  مي كنيد.  مخلوط  را  آنها  و  مي كنيد  اضافه  سيب زميني  به  را  شير  و  نمك 

سيب زميني خوش مزه و مقّوي آماده است. 

اكنون كه طرز تهيه ی پوره ی سيب زميني را ياد گرفتيد، يادتان نرود همراه دوستانتان 
آن را در كالس خود آماده كنيد و نوش جان نماييد.
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      نگارش

     نوشته ی زير را ادامه دهید و در دو يا سه بند كامل كنید:

فصل  اين  به نام  او  حرف ها،  ميان  در  می كردم.  گفت وگو  دوستم  با  »روزی 

كتاب فارسی »راِه زندگی«، اشاره كرد و از من پرسيد: »راستی چه راه هايی 

برای بهتر زندگی كردن می شناسی؟« يا »برای آينده ی بهتر، چه كارهايی بايد 

بكنيم؟«

من كمی با خودم فكر كردم و نفسی كشيدم و گفتم:...

توّجه:
 سعی كنيد ارتباط بندهای نوشته با بخش آغاز آن، حفظ شود.

 نشانه های نگارشی را بجا و مناسب به كار بگيريد.
 با جمله ها و عبارت های مناسب، نوشته را به پايان برسانيد.
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  درس شانزدهم: پُرسشگری

 درس هفدهم: مدرسه ی هوشمند

فصل هفتم
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 درس شانزدهم

   

 مسعود گل را از گل فروشي خريد.

 دوستم توپ را از فروشنده گرفت.

      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.

الف( دانشمندان، دشمن سرسخت )جهل ــ جحل( و دوستدار دانش هستند.

ب( ابوريحان بيروني واپسين لحظات زندگي خود را )مي گزرانيد ــ مي گذرانيد(.

پ( بعضي ها به دنبال موجودات عجيب و )قريب ــ غريب( فضايي هستند.

3 نمودار جمله هاي زير را رسم كنيد.
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  امال

1 مانند نمونه كامل كنيد.

                                         

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

  ابوريحان بيروني، يكي از بزرگ ترين ......................... و فيلسوفان ايراني بود و همه ي زندگي

 او در ......................... وتحقيق و دانش اندوزي گذشت. اين دانشمند بزرگ به علّت ........................

مي انديشيد و به كشف چيزهاي ناشناخته ......................... مي ورزيد. 

  د    

  ق    

  ت    

  دّقت    

 دانشمند 

   تحقيق 

 حالت    قهرمان 

 فضا   
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     هنر و سرگرمي 

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

�باد  ا  �ك�ت �ي �كردگار  �بر  وا�ندن داد حمد  و�ت ردس �ن �كه مرا �ش

�باد  ا  �ك�ت �ي �كردگار  �بر  وا�ندن داد حمد  و�ت ردس �ن �كه مرا �ش
..............................................................................................................................................................

اد رد سر من هواي ردس �نهاد  اس�ت ّ�ت  مح�ب من  دل  رد 

اد رد سر من هواي ردس �نهاد  اس�ت ّ�ت  مح�ب من  دل  رد 
..............................................................................................................................................................

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

 به سؤاالت ........ مي دهيم.

 كسي كه انتظار مي كشد.

  آسان نيست.

 روزها در آسمان مي بينيم.

  ......... موش دارد، موش هم گوش دارد.

 مخالف بلند است.

 نام دانشمندي كه در درس آمده است.

 مهر و محبّت مادر به فرزند

 علم حساب

 نيرومند
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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 متّحد 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.

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 چهارم به چه كسي اشاره دارد؟

4  چرا نويسنده در سطر هفتم  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:

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

توّجه:
  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.
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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.

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

     

ندهزار
      گل                    دو            شوره                  

جوي         ياب          شالي
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      امال

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

بسازيد.

 عكسـ  فاصلهـ  قرارـ  حتّيـ  حاضرـ  بعدـ 
ـ  شبيه ـ تازه ـ بّراق ـ حياط كتابخانه 

ـ  لَمس  ـ  مشغول  ـ  دوست  ـ  مهتاب 
صندوق ـ صدای معلّم

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.

كي �گ�ن�ت من �چه كار �ك�نم  �ك�نم�كود� ار  �ن ا�ن�ت كار  ن  �آ �به  ا  �ت  

كي �گ�ن�ت من �چه كار �ك�نم  �ك�نم�كود� ار  �ن ا�ن�ت كار  ن  �آ �به  ا  �ت  
................................................................................................................................................

مو�ن  �تم�ش علم و معر�ن�ت �آ گ�ن و �گردد رو�ن  � �بِ مح�ن�ت �ت ا سش  �ت

مو�ن  �تم�ش علم و معر�ن�ت �آ گ�ن و �گردد رو�ن  � �بِ مح�ن�ت �ت  �تا سش
................................................................................................................................................

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

مدرسه
حياط

كالس

شهر 
خيابان
كوچه

برگ
درخت
شاخه

ثانيه
ساعت 

دقيقه
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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.
  رايانه ای روی ميز معلّم بود و چيزی هم از سقف به تخته ی سفيِد جلوی كالس نور 

می تاباند.
  جلوی در كالس، روی ديوار صفحه ای رنگی، شبيه 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.

  كتاب خواني

يك كتاب داستان دركالس بخوانيد و مانند فّعاليت باال، 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.

 اگر اشيا می توانستند با من حرف بزنند.
 چنين روزی در چند صد سال آينده

 اگر ويروس ُكشی در دلم داشتم.
 با يكی از دانشمندان به صورت خيالی، گفت وگو كنيد.

 دوست داريد، چه چيزی را اختراع كنيد؟ 

موضوع:
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توّجه:
 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.
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