
  درس ششم: آرش کمان گیر  

 درس هفتم: مهماِن شهر ما  

فصل سوم



 درس ششم

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.

ص: ..............................ماهر: .............................. �ن�ق

ير: .............................. � ح�ق كم: ..............................�ق ح�
م

ار �ظ �ت ر: ا�ظ �ظ �ت م�ظ

38



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

. من رد  وده اس�ت ي �گ�د�زم ا�ز�ز ا�ي �ب �ي �يدي �ب� �ز . طو�ت �بار�يك س�ز ب�ز �بّ�ا�ت اس�ت ر�زگ َس�م، س�
ي �با  ا�گ� ماه�ي هس�تم. �با�ز �ز گي مي �ك�زم. سش �زد� ا�زه ها و رد�يا�چه ها �ز ار رود�ز �زارهاي �ك�ز ي�زارها و عل�ز �ز�

ا�بي هس�تم. ا�ز�تي؟ من م�عز �ز �ب را دوس�ت دارم. �اال م�ا سش اموا�ب �آ

پيام جمله

برن �بودن ر�نگ سر س�

جمله

. ب�ز �بّرا�ت اس�ت ر�زگ َس�م، س�  
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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.

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

 

 

ایرانیان ایران

ا�زدا�ز ي�و مس��بال�ز� �ز�ي

ي� ي�ز�ت� �ت� دا�زدوه م�ينم�ز �ز

�گ�ين

رو�ز

40



                  هنر و سرگرمي

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

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

م �به مه� �باددس�ت رد دس�ت هم ده�ي �آ م  �ي �ك�ز را  و�ي�ش  �ز 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. 
1 س�ز�تي

ته� ال�ز � 2 م�ز

د گل �ز 3 ما�ز

ا�يي �ب �ك�ي 4 �ش

ور 5 �كسا��ت �آ

ود  ح �ز 6 ص�ب

والد �ز� �ز 7 ا�ز �ب

م�گ�ين و �زارا��ت 8 �ز  
د و �توي وم�ز �ز 9 �ت  

�ي�ت 10 مو�زّ�ت  

1

3
4

5

2

6

7
8

9

10

کلمه ی رمز:

8 2

4

5

9 7

6

10

1

12345678910
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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 59 كتاب فارسی )تصويرخوانی و صندلی صميميت( را خوب نگاه كنيد؛ 
سپس موضوعی را برای نوشتن انتخاب كنيد و در دو بند بنويسيد.

موضوع:

 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.

توّجه:
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  درس هفتم

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. 

ـ ... ره       �چا�ك�يـ  ... ه      همـ  ... ـمه و...ا      �چ ـ...ار    �ز �ت ـ ...ال       ا�ز و�ش ا...   �ز �زسش

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

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

 

ط
صـ ص

�ز

کلمه  حرف

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

 ، مو�ز ود�آ �ز

ود�ب�ين،  �ز

 ، و�ش ود�ب �ز

د،  ود�چس�ز �ز

ودكار �ز

44



                  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

   

جمالت
امواج
ميعاد

تعليم  

 حرف اّول
 حرف دوم

 حرف چهارم
 حرف پنجم

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

      صداقت 

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

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

�بال �ت وم، مس�ئوالن، اس�ت ا�زه، ه�ب ا�ت �ت مسش

كي مي ر�د؟!  ماري مي �ك�د�يم �كه رو�ز ........................... � ه �ش �يك ا�ز ما، ل��ز   ه�

ك� مي �ك�دم. � ا�زه ي م�دم �ز �ت مع�ي�ت و .......................... عاسش وه �ب �ب ط �به ا�ز    �ز�ت

معي ................................ �گو�ش مي داد�زد. د و �ب و�ت مي �گ��يس�ت�ز ي ا�ز �ش    �ب��ز
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2 درجدول زير هر كلمه با نشانه ی 

با  می شود.  شروع  قبل  كلمه ی  آخر 
كمك كلمه های درس اين كار را ادامه 

دهيد و جدول را كامل كنيد.

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 �ز �ي ان �كه �چ�گل و �ز ا�ين رد�ز�ت

�ب و هوا  م�ين و �آ �باس�ت�كودكان، ا�ين �ز �ي ان �كه �چ�گل و �ز ا�ين رد�ز�ت

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

�ت همه  ان و �كوه و دسش ماس�ت�با�ز و �بس�ت ا�زه ي  �ي سش �آ و  ما  ا�زه ي  �ز

�ت همه  ان و �كوه و دسش ماس�ت�با�ز و �بس�ت ا�زه ي  �ي سش �آ و  ما  ا�زه ي  �ز

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

موضوع:

 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.

توّجه:
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