


    

1 با توّجه به متن درس، کلمه های گروه » الف و ب « را با هم ترکیب کنید و واژه ی 
جدید بسازید.                                                       

                          

گروه الف:

امید    فروش   آور   حافظ    نما   گزارگروه ب:

خوش    سپاس   نام   کتاب   پر   خدا

    واژه های جدید

 درس نهم

 امال و دانش زباني
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2 با توّجه به متن درس، از روی بندی که درباره ی »  نام آوران امروز« صحبت کرده 

است، یک بار بنویسید.

3 جدول زیر را کامل کنید. 

جمله ی کوتاهجمله ی گسترش یافته

سام، جوانی زورمند را با قامتی بلند و مویی سپید، دید.

حیاط قصر پر از گل بود.

در دشتی بزرگ، پروانه ای با بال های زیبا و خوش آب و 
رنگ زندگی می کرد.
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     درك متن

1 به نشانه هایی که زیر آنها خط کشیده شده، توّجه کنید.  

 جمله ي اّول: هرکدام در گوشه اي از کتاب فروشي سرگرم تماشا و خواندن بخش هایي از 
کتاب شدیم  .

 جمله ي دوم: ناگزیر  ،  کتابم را بستم و به آقاي فرهنگ تحویل دادم.
 جمله ي سوم: چه کساني این همه کتاب را مي خوانند ؟

 جمله ي چهارم: تو چه گل سرخ زیبایي هستي  !

2 با توّجه به جمله ها و نشانه های باال، جدول زیر را کامل کنید.

کاربردنام نشانهشکل نشانه

جمله ی اّول

جمله ی دوم

جمله ی سوم

جمله ی چهارم

هریك از این نشانه ها به شما کمك مي کند تا متن را با لحن مناسب بخوانید 
و آن را بهتر درك کنید.
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      نگارش

با استفاده از »روش مقایسه«، سه بند  انتخاب کنید و   یکی از موضوع های زیر را 

درباره ي آن بنویسید.

توّجه: هنگام مقايسه كردن دو چيز:
  ويژگی هر يک را جداگانه ذكر كنيد.

  شباهت های آنها را بيان كنيد.
  تفاوت های آنها را بيان كنيد.

  علّت های برتری يکی را بر ديگری بنويسيد.
  نوشته ي خود را در پايان، جمع بندي كنيد.

 شیوه ی دفاع از میهن در زمان گذشته و امروز   شیوه ی دید و بازدیدهای نوروزی 

در گذشته و امروز   وسیله ی گرم کردن خانه ها در گذشته، امروز و فردا    وسایل 

سفر در گذشته، امروز و فردا   نوع بازی های کودکان در روزگار گذشته و امروز

موضوع:
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امالوواژهآموزي

1 با توّجه به متن درس، جاهای خالی را پر کنید.

 .................... اّما  .................... می کرد،  .................... ، هنرمندی او را می دید و  استاد با نگاه های 

بود که .................... به جان شاگردش نیفتد. سال ها بعد محمود فرشچیان، استادی هنرمند 

و .................... در نّقاشی شد و .................... شهرت جهانی یافت.

 درس دهم
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2 متن درس را با دّقت بخوانید، واژه هایی را که از دو کلمه یا بیشتر تشکیل شده است،

بنویسید. 

3 کامل کنید.

. ................................................................................................ ......................... یعنی هیجان + انگیز

. ................................................................................................ ......................... یعنی تفّکر + آمیز

. ................................................................................................ ......................... یعنی غم + انگیز

. ................................................................................................ ......................... یعنی ............... + آمیز

. ................................................................................................ ......................... یعنی .............. + انگیز
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      درك متن

     الف( متن زیر را با دّقت بخوانید.

روزی روزگاری مردی زندگی می کرد که دروغگو بود. او هرجا می رفت دروغ می گفت. 
همیشه دوستان و نزدیکانش به او می گفتند که دست از این کار ناپسند بردارد؛ ولی او در جواب 
می گفت: »کی گفته که من دروغ می گویم؟ من راستگوترین آدم دنیا هستم!« روزی در یك 
مهمانی که مرد دروغگو هم مهمان بود، چند دوست کنار هم نشسته بودند و از هر دری می گفتند 
و می شنیدند. یکی از آن میان گفت: »چند روز است که در بازار شهر زعفران زیاد و ارزان شده. 
هرکس زعفران نیاز دارد، بهترین وقت خرید آن است!« مرد  دروغگو  ناگهان گفت: »در بازار 
که زعفران نیست. یك مثقال هم پیدا نمی شود!« مرد زعفران فروش گفت: »مگر می شود؟ کار 
من زعفران فروشی است«. مرد دروغگو با تمسخر گفت: »شاید آنچه تو  می فروشی زردچوبه 
است، نه زعفران!« زعفران فروش با ناراحتی گفت: »می خواهی بگویی من دروغگویم، من دیگر 

اینجا نمی مانم«.
صاحب خانه، زعفران فروش را آرام کرد. یك دفعه شخصی از میان جمع گفت: »من که 
می گویم هیچ کس در این جمع دروغگو نیست. چون آدم دروغگو، ته کالهش سوراخی دارد!« 
مرد دروغگو تا این حرف را شنید، کالهش را از سر برداشت و مشغول نگاه کردن به آن شد. 
همه گرم نگاه کردن و خندیدن به او شدند. مرد دروغگو کاله را بر سر گذاشت، در حالی که از 

خجالت رنگ به رو نداشت.

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

1 چرا مرد دروغگو گفت در بازار زعفران نیست؟

2   چرا شخصی از میان جمع گفت که هیچ کس در این جمع دروغگو نیست، چون آدم
دروغگو ته کالهش سوراخ دارد؟

3 چرا مرد دروغگو به سرعت کاله را از سر برداشت و مشغول نگاه کردن به آن شد؟
        

4  چرا در پایان، مرد دروغگو خجالت کشید؟

  پ( برای متنی که خواندید یك عنوان مناسب انتخاب کنید.
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        نگارش

 زندگی نامه ی یکی از شخصیت های زیر را بنویسید. )یا هر شخصیتي که مورد نظر 
شماست.(

مصطفی 
رحماندوست

اسداهلل 
شعبانی

مهدی 
آذریزدی

محمود 
فرشچیان

پروین 

اعتصامی

فردوسی

توّجه: در نوشتن زندگی نامه، جزئیات زیر، ذکر شود:
 نام و شهرت  محّل زندگی و دوره ی تاریخی

 تحصیالت   آثار   تأثیر و نقش او در ادبیات یا هنر

موضوع:
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س یازدهم
 در

      امال و دانش زباني

1 با توّجه به متن درس ، واژه هایی که حروف زیر را دارند، در جاهای مشّخص شده،
 بنویسید.

ح

هـ

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

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

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

2 واژه ي میانی واژه های زیر را از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

نویسنده..............................خواجه نصیرالّدین توسی

شد..............................کتاب ها

فرو  افتادصدای

آغازحرکتی

دانشمندان..............................برای

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

..............................
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3 در جمله های زیر، به جای واژه های مشّخص شده، واژه ي مناسب دیگری بنویسید.

 خواجه نصير با خود گفت: »جامعه برای حفظ ).........................(خود به سه چيز نيازمند است«.

تحقيق به  آنجا   در  دانشمندان  كه  ساخت  رصدخانه ای  ری  شهر  در  الملک  نظام    خواجه 

 ).........................(پرداختند.

 در آسمان علم و فرهنگ ايران، ستاره های پرفروغ )......................... ( فراوانی می توان يافت.

 او در دوازده شهر مهم، مدارس شبانه روزی تأسيس كرد ) ......................... (.

      درك متن    

 الف( متن های زیر را بخوانید.

١. گل های قرمز كه انار می شود من همين طور می مانم كه آخر چه طوری خدايا آخر 
چه طوری از هيچ چيز همه چيز درست می كنی

كنار باغچه می نشينم يک مشت خاک برمی دارم و می گويم آخر قرمزی انار از كجای 
اين خاک درمی آيد شيرينی و قيافه ی قشنگش از كجای خاک و اين همه رنگ اين همه بو 

اين همه طعم
خدايا به يادت می افتم حتّی با ديدن دانه های سرخ انار

٢. گل های قرمز كه انار می شود، من همين طور می مانم كه آخر چه طوری؟ خدايا! آخر 
چه طوری از هيچ چيز، همه چيز درست می كنی؟

 كنار باغچه می نشينم، يک مشت خاک برمی دارم و می گويم: »آخر قرمزی انار از كجای اين خاک 
درمی آيد؟ شيرينی و قيافه ی قشنگش از كجا؟ يک خاک و اين همه رنگ، اين همه بو، اين 

همه طعم!«.

خدايا به يادت می افتم، حتّی با ديدن دانه های سرخ انار.
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 ب( کدام یک از متن ها را بهتر فهمیدید؟ چرا؟

 پ( متن زیر را بخوانید و نشانه گذاری کنید.

مردی تخم عقابی پيدا كرد و آن را در النه ي مرغی گذاشت عقاب با بقيه ي جوجه ها از 
تخم بيرون آمد و با آنها بزرگ شد در تمام زندگيش او همان كارهايی را انجام داد كه 
مرغ ها می كردند برای پيدا كردن كرم و حشرات زمين را می كند و قدقد می كرد و گاهی 

هم با دست و پا زدن بسيار كمی در هوا پرواز می كرد

سال ها گذشت و عقاب پير شد روزی پرنده ي باعظمتی را باالی سرش بر فراز آسمان ديد 
و با خود گفت »چه باشکوه اين همه زيبايی اين همه قدرت«

سپس از همسايه اش پرسيد »اين كيست« همسايه اش پاسخ داد »اين عقاب است سلطان 
پرندگان او متعلّق به آسمان است و ما زمينی هستيم«

60



      نگارش

 داستان » آوازی برای وطن « )بخوان و بیندیش فصل سوم( را یک بار دیگر بخوانید 
و خالصه ی آن را بنویسید، سپس نام جدیدی برای آن انتخاب کنید.

توّجه:
 داستان را با حفظ ترتیب رویدادها، در ذهن خود مرور کنید.

 زمان، مکان و شخصیت های داستان را در خالصه نویسی، حفظ کنید.
 پیام داستان را در بند پایاني، جمع بندي کنید. 

 نشانه های نگارشی را در جای مناسب استفاده کنید.

نام داستان:
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62

      امال و دانش زبانی

  درس دوازدهم

)فرهنِگ بومی 2(
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       درك متن



64

      نگارش
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       هنر و سرگرمي و جمع بندی آموخته ها

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

د  دم�يداي ا�يران اي سراي  ام�ي �يده  س�پ �بام�ت  �بر 
..................................................................................................................................................................

ي  هرو�ز يراه  ما  راه   ح�ت   ، راه   �ب يرو�ز � �پ رمرز  ّحاد  ا�ت ّحاد  ا�ت

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

2 مانند نمونه، اصلی ترین بخش جمله را مشّخص کنید.

سپید مویش  دید،  را  فرزند  امیدچو  نا  یکسره  جهان،  از  بشد 

 دانشمندان با تکیه بر لطف پروردگار و تالش بسیار، ایران را به اوج عظمت و سربلندی
رساندند.

نهانبخندند بر من، مهان جهان  و  در آشکار  بّچه  این  از 

 کتاب ها در قفسه های کتاب خانه خیلی منّظم و خوش نما، چیده شده بودند.



3 مسابقه ي کالسي  

با توّجه به تابلوهاي راهنما، جاهاي خالي را پر کنید.

شروع

1ـ  معني واژه ي » فَربه«

2ـ در قديم به پزشكان 
مي گفتند.

رد.
س ك

سي
ك تأ

لمل
ام ا

 نظ
كه

في 
رو

 مع
ه ي

رس
مد

3ـ 

4ـ  نويسنده ي حكايت بوعلي
 و بانگ گاو

 5 ـ تابلوي معروف استاد فرشچيان
7ـ رصدخانه ي مراغه را او ساخت.

يد
 ام

اي
سر

از 
ور 

نظ
ـ م

 8

 9ـ  واژه اي از درس » نقِش 
خردمندان« كه با »گاه« همراه است.

10ـ واژه ي سه حرفي هم معني 
»انديشه«

هر
ا م

ه ب
ي ك

گاه
ـ ن

 6 
ت.

 اس
راه

هم
ت 

حّب
و م
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