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به نام پروردگار

ای ی� ِاد ت�و مو ن� ِس روا ن�م �ج�ز �ن ام ت�و ن ی�س ت� ب�ر ز� ب�ا ن�م
سخنی با همکاران ارجمند

نخست ،خدای مهربان را سپاس میگوییم و برای مو ّفقیت از درگاه او یاری میجوییم.
کتاب فارسی پایهی سوم ،بر پایهی رویکرد عام «برنامهی درسی م ّلی جمهوری اسالمی ایران» و چهارچوب

«برنامه ی درسی فارسی دوره ی ابتدایی» ،تألیف و سازماندهی شده است.

رویکرد عام در تدوین ،انتخاب و سازماندهی محتوا ،شکوفایی فطرت الهی با تکیه بر نگرش فرهنگی ــ تربیتی

خاص برنامهی زبانآموزی بر آموزش مهارتهای زبانی و فرازبانی یا مهارتآموزی ،استوار است.
است و رویکرد ّ
به همین روی ،همزمان به دو پهنهی مهارتهای خوانداری و مهارتهای نوشتاری و نیز مهارتهای فرازبانی ّ
(تفکر،

نقد و تحلیل) پرداختهاست.

کتاب نگارش به قلمرو نمادهای خطّی و نوشتاری زبان و به دیگر سخن ،به پهنهی مهارتهای تولید مکتوب زبان

میپردازد؛ یعنی درکتاب فارسی ،زبانآموز ،اطّالعات و معارف را از طریق متن درسها و آموزهها ،دریافت میکند و
این کار ،سبب پرورش ذهن و زبان ،گسترش دامنهی واژگان و تقویت توانایی تفکّر و تحلیل دانش آموز میشود که در
گفتار و بیان دیدگاهها و حضور ّفعال در کارهای گروهی و نقد و تحلیل شفاهی ،قابل مشاهده و ارزشیابی است؛ ّاما

در کتاب نگارش ،آموختهها (مجموعهی دیدهها ،شنیدهها ،خواندهها و اندیشیدهها) در قالب نوشته ،نمایان میشوند.

توجه کافی شده است.
افزون بر این ،در تدوین کتاب نگارش ،به موضوع نگارش با رعایت سیر تدریجی و مرحلهایّ ،

مهارت نوشتن

نوشنت یکی از مهارتهای زبانی است که از طریق آن ،شخص میتواند اندیشهها ،باورها ،احساسات و جتربههای دیداری ،شنیداری و خوانداری

خویش را به نوشتار درآورد .مهارت نوشنت به نویسنده ،این توانایی را میدهد تا در مورد مطالبی که میخواهد بنویسد ،بیندیشد و نوشتههای خود را
پیرایش و ویرایش کند .نویسنده هرچه در به کارگیری هنجارهای نگارشی تواناتر باشد ،مطلبی که مینویسد؛ منسجمتر خواهد بود و پیام او ش ّفاف و
روشن به خواننده ،انتقال خواهدیافت.

نوشنت ،سطوحی دارد؛ امال یکی از سطوح مقدّماتی آن است؛ امال هم مراحلی دارد که از آن جمله میتوان بهتوانایی تبدیل نشانههای آوایی به

نوشتاری ،نوشنت درست نشانه ها و توانایی خوانانویسی و زیبانویسی اشاره کرد.کتاب فارسی سوم ابتدایی ،افزون بر آموزش امال ،به سطح پیشرفتهی
توجه ویژهای دارد.
نوشنت (نگارش و انشا) ّ

آموزش نگارش در پایه ی سوم ابتدایی با بندنویسی آغاز میشود .زیرا شناخت بند و رعایت اجزای آن در نوشته ،گام اصل ی نگارش و انشاست،

در واقع هدف این است که دانشآموز در پایان سال سوم ابتدایی بتواند یک بند منسجم بنویسد و نشانههای نگارشی را درست به کارگیرد .در کتاب نگارش،

برای هر درس ،صفحهای با عنوان «نگارش» وجود دارد که به آموزش بندنویسی می پردازد.

در صفحهی «نگارش» مطالبی پیوسته به هم ،در زمینهی آموزش «بندنویسی» تدوین شده است .آموزش و یادگیری درستِ این مهارت ،به هدایت

و نظارت علمی و آموزشی آموزگاران محترم ،وابسته است .بهترین راهبرد در ارتقای بهینهی دانشآموزان در تقویت توانایی های نگارشی ،ورزشهای
ذهنی و جتربههای قلمی سادهی آنان است .به همنی سبب ،الزم است همکاران گرامی با د ّقت و با حوصله ،دانشآموزان را به اجنام این ف ّعالیتها تشویق
کنند.

توجه به نکات زیر ،ضروری است:
برای آموزش مناسب و روشمندّ ،

الف ـ برای هر درس و فصل این کتاب بخش هایی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

١ــ ف ّعالیتهای درس :این بخش در دو صفحه با شش پرسش ،سازماندهی شده است و به مترین و تثبیت یادگیری امال ،واژهآموزی ،بیاموز

و بگو میپردازد.

٢ــ هنر و سرگرمی :این بخش سه نوع ف ّعالیت را با موضوعهای خوشنویسی ،جملهسازی ،جدول و بازی با کلمات ،درخود جای داده است.

٣ــ نگارش :این بخش به آموزش بندنویسی میپردازد و به تعمیق جتربههای یادگیری در این زمینه ،اختصاص دارد.

٤ــ ف ّعالیتهای تکمیلی :این بخش در پایان هر فصل ،آمده است و هدف آن تقویت درک منت است.

ب ـ همچنان که در فارسی پایهی دوم دبستان ،یادآور شدهامی ،تشدید( ّ ) به عنوان یکی از نشانههای گفتاری زبان فارسی ،آموزش داده می شود
ا ّما در ارزشیابی درس امال ،منرهای به آن تعلّق منیگیرد.

پ ـ تفاوت در شیوه ی نوشنت شکل حروف کلمات که به نوع خط مربوط می شود؛ نباید در ارزشیابی امال ،جزء ناتوانی و ضعف یادگیری به شمار
خط نسخِّ ،
خط حتریری منت درس هاست و ِّ
آید .سرمشقِ نوشنت دانش آموزانِّ ،
خط خواندن است.
گروه زبان و ادب فارسی

دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
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درس اوّل

محلّهی ما

فعالیتهای درس (امال و واژه آموزی)
ّ
١ـ از روی پنج سطر ا ّو ِل درس ،با ّ
خط ِ خوانا و زیبا بنویس.

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

٢ـ کلمهها و عبارتهای زیر را با د ّقت بخوان.
معرفی ــ
اطراف ــ صف ــ ایستگاه ــ مغازه ــ فضای سبز ــ منازخانه ــ ّ
دروازه بانــ خاطره ــ حلظه ــ فرصت
کدام یک از کلمههای باال در منت درس وجود دارد ،آنها را بنویس.
.............................................................................
.............................................................................

٣ـ با دیدن کلمهی زیر ،چهکلمههایی را به یاد میآوری ،آنها را در زیر
بنویس.
کشتی

ورزش
8

تشک کشتی

  فعالیتهای درس (امال ،بیاموز و بگو)
ّ
١ـ از روی پنج سطر بعدی درس بنویس.
...................................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

٢ـ منت درس را بخوان و کلمه های خواسته شده را پیدا کن و بنویس.
کلمههایی که یکی از
شکلهای «ص» را دارند.

کلمههایی که  «ط» دارند .کلمههایی که  «ظ» دارند.

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

ّ
مشخص کن هر زنبور روی کدام ُگل میتواند بنشیند.
٣ـ

ها

خاطرات

خاطره

درختان
……

ان

ات
……

روستا

……

محلّه

حلظات
……
9

هنر و سرگرمی
١ــ از روی سر مشق با ِّ
خط خوش بنویس.
ای نام تو بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ای نام تو بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

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

٢ــ برای تصویر یک جملهی زیبا بنویس.

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

٣ــ جدول را کامل کن.
١ــ در مسجد  ......میخوانند.
٢ــ مکانی برای خرید در هر محلّه
٣ــ مغازهی شیرینی فروشی
٤ــ نام دیگ ِر دکان
 5ــ نام دیگر پارک
 6ــ همان نامنویسی است.

١

٣

٥

٢

٤

٦
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نگارش
الف) به تصویرها نگاه کن و دربارهی هر یک از آنها ،دو جمله بنویس.

1ــ..............................................

.................................................
2ــ..............................................

.................................................
1ــ .....................................................

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

2ــ..............................................

.................................................
1ــ..............................................

.................................................
2ــ..............................................

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

ب) جملههای باال را به ترتیب کنار هم بنویس.
..........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
با کنار هم گذاشنت جملههایی که برای تصویرها نوشتهای ،یک «بند»

ساخته شد.
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درس دوم

زنگِ ورزش

فعالیتهای درس (امال و واژه آموزی)
ّ
١ــ از روی شش سطر ا ّول درس ،با ِّ
خط خوانا و زیبا بنویس.

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

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

٢ــ کلمهها و عبارتهای زیر را با د ّقت بخوان.
ِّ
محل مخصوص ــ ماهرانه ــ نام نویسی
حرفه ای ــ تعطیلی ــ جلب ــ

آنها را در درس پیدا کن و از روی جملههایی که این کلمهها ،در آنها بهکار
رفتهاند ،با ّ
خط خوانا بنویس.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................

٣ــ مانند منونه کامل کن.
راستگو .........دروغگو ......روز .................................
گرم  ..........................غروب ...............................
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  فعالیتهای درس (امال ،بیاموز و بگو)
ّ
توجه به منت درس ،جاهای خالی را با کلمههای مناسب پر کن.
١ـ با ّ

فردای آن روز به  ..............رفتم .جلوی در  ..............نظرم را جلب

کرد« .به فرزندان خود  ..............بیاموزید ».پس از صحبتهای ..............
در دورهی آموزشی ..............کردم و نزد ایشان به  ..............پرداختم.
٢ـ جملههای زیر را با کلمه های مناسب تکمیل کن.

ثبت نام ــ پاییزی ــ ماهرانه ــ صورت

الف) باران  .................از شب گذشته آغاز شده بود.

ب) برای ورزش کردن به  ......................حرفهای ،ا ّول رشتهی
ورزشی را انتخاب کنید.

ج) تصمیم گرفتهام امروز در کالس آموزش شنا .........................

کنم.

٣ـ کامل کن.

شما
ورز

ش

من

بچه ها
ّ

من

او

ورزش کردند

ی

ویس

ام ن

ن

یک

کر

دمی

تو
علی

ش کردم ورز
ش
ورز
ک
ر
د

ردم

تو من
خوا و
و درم
ه
ما
رت
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هنر و سرگرمی

١ـ از روی سرمشق ،خوشخط و خوانا بنویس.
ز نیرو بود مرد را راستی

ز سستی ،کژی زاید و کاستی

ز نیرو بود مرد را راستی

ز سستی ،کژی زاید و کاستی

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

١

ا
س
ت
خ
ر
٢
م

ط
ب

٣
ک
ل

ا
س
٤
م
س
ج
د

٥

ک
ت
ا
ب
خ

ا
ن
ه

٦

ب
ی
م
ا
ر

س
ت

ا
ن

٢ــ برای این جدول ،پرسشهای مناسب بنویس.
١ــ ......................................................................
٢ــ.......................................................................
٣ــ.......................................................................
٤ــ.......................................................................
 ٥ــ.......................................................................
 ٦ــ.......................................................................
14

نگارش
به این تصویرها نگاه کن و دربارهی موضوع آن ها ،یک بند بنویس.

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...........................................................................
........................................................................
مطلب کوتاهی که نوشته ای ،از تعدادی جمله درست شده است.

این جمله ها با هم ارتباط دارند و درباره ی آن تصویرها توضیح می دهند.

15

  فعالیتهای تکمیلی
ّ
١ــ جملههای سمت راست را بخوان .اگر درست نیستند ،شکل صحیح

آن ها را در سمت چپ بنویس.

من از متاشای منظرههای زیبا ّ
لذت میبرید.

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

تو و علی ن ّقاشیهای زیبایی میکشیدمی.

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

آن ها در مسافرت ،جتربههای خوبی بهدست آوردند............................. .

او در جنگل زندگی میکنند.

تو چقدر خوب شنا میکنم.

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

٢ــ منت زیر را با د ّقت بخوان و ا ّ
طالعاتی را که به صورت آشکار در آن گفته

شده است ،مانند منونه بنویس.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی یكی از نهادهای فرهنگی است
كه برای حفظ و ُرشد زبان فارسی ،تالش میكند .یكی از وظایف
این نهاد ،ساخنت واژههای فارسی ،بهجای كلمههای خارجی است.
مث ًال فرهنگستان ،واژهی فارسی «رایانه» را بهجای كلمهی خارجی
«كامپیوتر» قرار داده است.
ا ّ
طالعات آشکار منت:

١ــ فرهنگستان زبان و ادب فارسی یک نهاد فرهنگی است.
٢ــ ...............................................................
٣ــ ...............................................................
٤ــ ...............................................................
16

فصل دوم
بهداشت

17

درس سوم

آسمان آبی ،طبیعت پاک

فعالیتهای درس (امال و واژه آموزی)
ّ
١ــ از روی گزارش گروه مسعود ،با ّ
خط خوانا و زیبا بنویس.

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

٢ــ کلمهها و عبارتهای زیر را با د ّقت بخوان.

هفته ی گذشته ــ دامنه ی كوهی ــ فضای سبز ــ یادداشت ــ
همفكری ــ ماهرانه ــ گزارش ــ صاف ــ محیطی سالم ــ  عادت ــ
آشغال و زباله ــ جوی آب ــ باعث
کدام یک از کلمههای باال در منت درس وجود دارد ،آنها را بنویس.

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

٣ــ مانند منونه کامل کن.
درس :مدرسه
ربط................ :
ُ
شکر............... :
18

فعالیتهای درس (امال ،بیاموز و بگو)
ّ
١ــ عبارتهای زیر از منت درس انتخاب شدهاند .هر عبارت را مانند منونه
با نشان «ی» یا « » کامل کن و در جدول بنویس.
هفته گذشته َــ همراه آموزگار
دامنه کوه ــ گزارش گروهی
مناینده گروه ــ پونهها وحشی
مطالب ما ــ غرق شادی

ی

ــ ِ

هفتهی گذشته

همرا ِه آموزگار

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

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

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

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

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

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

ّ
مشخص شده است ،بنویس.
٢ــ این منت را باد ّقت بخوان و از روی کلمههایی که

نفس کشیدن در هوای لطیف کوهستان ،چقدر ّ
لذتبخش بود .صدای
دلنشنی چشمه ما را غرق شادی و نشاط کرد .به ما خیلی خوش گذشت.
 ...........ــ  ...........ــ  ...........ــ  ...........ــ  ...........ــ ...........

٣ــ این بند را از شکل گفتاری به نوشتاری تبدیل کن.
بچههایی که به کوه اومده بودن،
مسعود گزارشش رو خوند .اون گفتّ :
شاد بودن .چون اوجنا پاکیزه بود و هوای خیلی خوبی هم داشت.

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
19

هنر و سرگرمی
١ـ از روی سرمشق ،با ِّ
خط خوش بنویس.
فضای زندگی گر پاک باشد

در آن نسل بشر چاالک باشد

فضای زندگی گر پاک باشد

در آن نسل بشر چاالک باشد

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

٢ـ جملههای نامتام زیر را کامل کن.
ـ برای گردش . ................................................................
ـ ما . ............................................................................
ـ هوای آلوده . .................................................................

توجه به محیط اطراف خود ،جدول زیر را کامل کن.
٣ـ با ّ
آلوده کنندههای هوا

20

آلوده کنندههای آب

1ـ

1ـ

2ـ

2ـ

3ـ

3ـ

نگارش
به این تصویرها نگاه کن و دربارهی موضوع آن ها ،یک بند بنویس.

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

به نوشته های کوتاه ،مانند این نوشته ،که جمله های
آن درباره ی یک مطلب است« ،بند» می گویند.

21

آواز گنجشک

درس چهارم

فعالیتهای درس (امال و واژه آموزی)
ّ
١ــ پنج جمله از منت درس پیدا کن که کلمههای زیر در آنها آمده است.
سپس از روی جملهها بنویس.
منتظر ــ تر ّقه ها ــ عادت ــ ضبط ــ زیان آور
..........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
٢ــ مانند منونه ،به آخر این کلمهها («ی» یا «ای») اضافه کن و درجدول بنویس.

شنیده ــ بهداشت ــ روزنامه ــ گروه ــ کالس ــ صوت ــ دامنه ــ خواسته
«ی»

«ای»

....زیادی....
...................
...................
...................
...................

....فیروزهای....
...................
...................
...................
...................

٣ــ این کلمهها تو را به یاد چه چیزهایی میاندازد؟
آلودگی صوتی
22

........

......

......

........

........

روزنامه دیواری

......

........

فعالیتهای درس (امال ،بیاموز و بگو)
ّ

١ــ از روی بند ا ّول و دوم درس با ِّ
خط زیبا و خوانا بنویس.

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

٢ــ کلمهها را با حروف مناسب کامل کن.
آلودگی _وتی

_ف

منتـ  _ر

تر_  ـه

ضبـ _

کم شنوا_ی

موا_ب

٣ــ این منت را بخوان و مانند منونه ،هر جا که الزم است نشانههای نقطه (،).
تعجب (!) بگذار.
عالمت سوال(؟) ،گیومه (« ») ،دو نقطه ( ):و عالمت بیان عاطفه و ّ

حسی خود باشیم()»().
معلّم گفت()«( ):باید مواظب اندامهای ّ
حسی یعنی چه( )( )
علی با ّ
تعجب پرسید( ) ( )اندام ّ
معلّم در پاسخ گفت( ) ( )چه سؤال خوبی( ) حاال دفترهای خود را باز
حسی را داخل آن بچسبانیم و دربارهی آنها
کنید تا تصویرهای اندامهای ّ
گفتوگو کنیم( )( )
23

هنر و سرگرمی
١ــ از روی سر مشق زیر خوشخط و زیبا بنویس.
چو نیکومنش باشی و بردبار
چو نیکومنش باشی و بردبار

نگردی به چشم خردمند ،خوار
نگردی به چشم خردمند ،خوار

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

٢ــ دو جمله بنویس که در آنها دو کلمهی «این» و «آن» آمده باشد.
.........................................................................................
..........................................................................................

٣ــ جدول را کامل کن.
1ــ  ...............آلودگی صوتی ایجاد منیکنم.
2ــ  ...............صدای بلند را دوست نداری.
3ــ ما در کالس ساکت هستـ . - -
4ــ او آرام صحبت میکنـ . -
5ــ  ..............درحیاط بی سر و صدا بازی میکنید.
6ــ  .............با صوت خوش ،قرآن میخوانند6 .
1

24

3 2

4

5

نگارش
الف) نوشتههای زیر را بخوان و بگو کدامیک از آنها ،یک بند صحیح است.

تعجبی ندارد ،اگر شبها
١ــ بدن در طول روز ف ّعالیت زیادی میکند ،پس ّ
بخواهد استراحت کند .چون شما در حال رشد هستید ،بیشتر از بزرگترها
نیاز به استراحت دارید .سعی کنید هرشب ،بنی هشت تا ده ساعت بخوابید.
وقتی میخوابید ،ذهنتان هم استراحت میکند و برای روز بعد ،آماده میشود.
٢ــ سالمتی از نعمتهای بزرگ خداوند است که برای حفظ آن ،راههایی
وجود دارد .بیمارستان مکانی است که در آن ،بیماری مردم را درمان میکنند.
میوههایی که خوب شسته نشدهاند ،باعث بیماری میشوند .کتابخانه مکانی
است که آرامش دارد و در آن ،سر و صدا نیست.
توجه به موضوع ،یک بند بنویس.
ب) اکنون با ّ
انواع آلودگی صوتی
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

جملههای یک بند باید در مورد یک موضوع باشند و با هم ارتباط
داشته باشند .اگر این جملهها با هم ارتباط نداشته باشند« ،بند» تشکیل
منیشود؛ بلكه چند جملهی پراكنده ،ساخته شده است كه به هم ربطی
ندارند.
25

  فعالیتهای تکمیلی
ّ

١ــ دو منت زیر را بخوان و بگو این دو منت چه تفاوتی با هم دارند.
بچهها
الف) هنگام اجرای مراسم صبحگاهی بود باران من من شروع به باریدن کرد ّ
خوشحال شدند آقای ناظم گفت ورزش الزم نیست خیلی زود به کالس بروید
بچهها
ب) هنگام اجرای مراسم صبحگاهی بود .باران من من شروع به باریدن کردّ .
خوشحال شدند .آقای ناظم گفت« :ورزش ،الزم نیست خیلی زود به کالس بروید».
متوجه شدی منت «الف» نشانههای نگارشی ندارد .درک این نوع
همانطور که
ّ
منتها ،سختتر است و گاهی معنی آن ها به درستی دریافت منیشود.
داستانضرباملثل«هرچهکنیبهخودکنی»،مر ِدفروشندهبهفکرفرورفت؟
٢ــچرادرپایان
ِ

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

....................................................................................................
....................................................................................................
٣ــ منت زیر را بخوان و برای هر سؤال پاسخ مناسب بنویس.

های سال
روزی ،روزگاری مردی كالهی خرید؛ كالهی كه سال ِ
آرزوی خریدن آن را داشت .او كاله را بر سر گذاشت و بسیار خوشحال
شد؛ ا ّما خوش حالی او زیاد طول نكشید.
روزی كنار جوی آبی نشست تا دستهایش را بشوید .آن وقت عكس
خودش را در آب دید .چقدر كالهش زیبا بود! برای اینكه بهتر كاله را ببیند،
سرش را پاینیتر آورد؛ خم شدن در آب همان و از دست دادن كاله همان.
الف) آیا آن مرد کمسن بود .از کجا فهمیدی؟....................................
...........................................................................................

ب) چرا خوش حالی مرد زیاد طول نکشید؟.....................................
............................................................................................
ج) مرد چگونه کالهش را از دست داد؟.....................................

............................................................................................
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فصل سوم

اخالق فردی _ اجتماعی
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درس پنجم

بلدرچنی و برزگر

  فعالیتهای درس (امال و واژه آموزی)
ّ

١ــ از روی بند ا ّول و آخر درس ،با ِّ
خط خوانا و زیبا بنویس.

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

٢ــ کلمهها و عبارتهای زیر را با د ّقت بخوان.

تعجب
انتظار ــ  خویشان ــ آشیانه ی ما ــ ّ

آنها را در درس پیدا کن و از روی جملههایی که این کلمهها ،در آن ها
بهکار رفتهاند ،با ّ
خط خوانا بنویس.
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

٣ــ این کلمهها را به چند شکل میتوانی بخوانی؟ با هر شکل آنها ،یک
جمله بساز.
دم ،ده
..................................................................................... : ...........
..................................................................................... : ...........
..................................................................................... : ...........
..................................................................................... : ...........
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  فعالیتهای درس (امال ،بیاموز و بگو)
ّ

توجه به منت درس ،جاهای خالی را با کلمههای مناسب پر کن.
١ــ با ّ
دو  ...........با جوجههای خود در  ...........زندگی میکردند .روزها به
دنبال  ...........به  ...........میرفتند و شبها به  ...........خود برمیگشتند.
شب دوم جوجهها گفتند« :امروز هر چه  ...........و پسرش به ...........
نشستند کسی نیامد ».شب سوم ،جوجه ها گفتند ...........« :برزگر هم
نیامدند».
٢ــ کلمههای جدول را از درس پیدا کن و بنویس.

تـ
صـ
ش

خـ

ه

آ

٣ــ مانند منونه ،کلمههای مربوط به هم را ،با خط به یکدیگر وصل کن.

خوردم

دارد

گفتی

میآیید

آمدید

میخوانیم

داشت

میگویی

خواندمی

میروند

رفتند

میخورم

29

هنر و سرگرمی

١ــ از روی سرمشق با ِّ
خط خوش بنویس.
راستی را پیشهی خود کُن ُمدام

تا شوی در هر دو عالم ،نیک نام

راستی را پیشهی خود کُن ُمدام

تا شوی در هر دو عالم ،نیک نام

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

٢ــ این دو بلدرچنی ،مشغول صحبت کردن هستند .فکر میکنی به هم چه

میگویند؟ در دو جمله بنویس.

بلدرچنی ا ّول ................................................:

بلدرچنی دوم ................................................ :

٣ــ چهار کلمه از درس ،در این جدول قرار دارد .آنها را پیدا کن و بنویس.
.............
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.............

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

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

ت

ص

م

ی

م

ع

ح

ش

س

ا

ج

ر

س

م

د

ب

ا

ی

د

ر

نگارش
موضوعی را به دلخواه انتخاب کن و یک بند دربارهی آن بنویس( .د ّقت
کن جملهها مربوط به هم باشند و یک مطلب را بیان کنند).
.....................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

بندی كه تو نوشتهای ،از چند جملهی مربوط به هم ،ساخته شده
است كه یک مطلب را بیان میكنند؛ بنابراین ،خوانندهای كه نوشتهی
تو را میخواند ،به راحتی منظورت را میفهمد.
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درس ششم

فداکاران

فعالیتهای درس (امال و واژه آموزی)
   ّ

١ــ از روی بندا ّول و دوم درس ،با ِّ
خط خوانا و زیبا بنویس.

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

٢ــ کلمهها و عبارتهای زیر را ،با د ّقت بخوان.

خواجوی ــ هویزه ــ كشتزار ــ مو ّفقیت ــ اشتیاق ــ
َسهام خ ّیام ــ ریزعلی
َ
ثبت نام ــ  سنگریزهها ــ تش ّكر ــ اشغالگران ــ آغوش ــ پاكیزه ــ طفل
متوجه ــ بحث ــ اثر ــ ریزش كوه
ــ پاییزی ــ
ّ

کدام یک از کلمههای باال در منت درس وجود دارد ،آنها را بنویس.

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

٣ـ مانند منونه ،با خط به هم وصل کن.
وسیلهای که نفت را جابهجا میکند.
شنکش
وسیلهای که هوا را جابهجا میکند.
نفتکش
وسیلهای که شن را جابهجا میکند.
دودکش
وسیلهای که دود را جابهجا میکند.
هواکش
32

  فعالیتهای درس (امال ،بیاموز و بگو)
ّ

١ــ اگر به جای معلّم بودی ،از درس «فداکاران» چه قسمتهایی را برای امال

انتخاب میکردی؟ آنها را بنویس.

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

٢ــ کلمات مورد نظر را از منت درس پیدا کن و جدول را کامل کن.
یک کلمهی یک نقطهای شش حرفی
یک کلمهی دو نقطهای هشت حرفی
یک کلمهی سه نقطهای هفت حرفی
توجه به کلمهی داده شده ،جمله را تغییر بده و بنویس.
٣ــ با ّ

امنی و خانوادهاش در بجنورد زندگی میکنند.

( .....................................دو سال قبل)
خورشید دارد طلوع میکند.

(.....................................نیم ساعت قبل)
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١ــ از روی سر مشق ،با ِّ
خط زیبا بنویس.
تا توانی دلی به دست آور

دل شکسنت ،هنر منیباشد

تا توانی دلی به دست آور

دل شکسنت ،هنر منیباشد

.......................................................................................
٢ــ جملهای از درس را که به فداکاری «حسنی فهمیده» اشاره کرده است ،بنویس.

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

٣ــ به موش کور کمک کن ،تا پاسخهای درست را جلوی هر در بنویسد.
به این ترتیب ،درها باز میشوند .وقتی موش به سطح زمنی رسید ،باید
ا ّولنی حرف کلمههای نوشته شده را کنار هم بگذارد و کلمهی رمز را پیدا
کند .وقتی آخرین در باز شد ،به موش کمک کن و آن را روی پرچم بنویس.
کلمه ی رمز
…………

دانه ی بالل
………

منی ترسد
………
بعد از خرداد می آید
…………
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مخالف سرما
…………

نگارش
الف) به تصویرها نگاه کن .موضوع هر تصویر چیست؟

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

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

ب) یکی از دو موضوع را به دخلواه انتخاب کن و یک بند دربارهی آن بنویس.
......................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

گام ا ّول برای نوشنت بند ،انتخاب یک «موضوع مناسب» است.
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کارِ نیک

درس هفتم

  فعالیتهای درس (امال و واژه آموزی)
ّ

١ــ منت درس را بخوان ،همهی جملههایی را که فرمانروا به پیرمرد گفت،
جدا کن و بنویس.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

٢ــ ا ّول یک بار منت درس را برای خودت بخوان ،بعد کتاب را ببند و
کلمههایی را که به یاد میآوری ،در زیر بنویس.

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

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

٣ــ مانند منونه ،به این قسمت از کلمه ،یک جزء دیگر اضافه کن ،تا
کلمهی معنیداری ساخته شود.
زمین
سر
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سرزمین

فعالیتهای درس (امال ،بیاموز و بگو)
ّ
توجه به منت ،جاهای خالی را با کلمههای مناسب ،کامل کن.
١ــ با ّ
در زمانهای دور  ...............زندگی میکرد که خیلی دوست داشت
از  ...............همهی مردم باخبر باشد .برای همنی  ...............گرفت به
شهرهای  ...............برود  ...............که داشت درختها و ...............
را نگاه می کرد از دور  ...............را دید که در حال کاشنت ...............
است .پیرمرد با ...............گودالی در زمنی میکند.
٢ــ مانند منونه کامل کن.
کلمه

اَم

ــَم

کلمه

اَش

ــَش

مزرعه

مزرعهام

_

بیل

_

بیلش

عمر

میوه

وسایل

محصول

سبزه

النه

٣ــ دور کلمههایی که زمان آینده را نشان میدهند ،خط بکش.
خواهد گفت ــ درو کرد ــ کاشته بودید ــ میرفت ــ خواهی شنید ــ گفته است ــ
میخواهم بخوامب
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1ــ از روی سرمشق زیر ،خوشخط و زیبا بنویس.
میسر منیشود
نابُرده ر جن   ،گنج ّ

مزد آن گرفت    ،جان برادر که کار کرد

میسر منیشود
نابُرده ر جن   ،گنج ّ

مزد آن گرفت    ،جان برادر که کار کرد

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

2ــ جملههای نامرتّب را مرتّب کن.
الف) فکر ــ ما ــ در ــ باشیم ــ باید ــ هم ــ به ــ دیگران ــ زندگی
........................................................................................

ب) مح ّبت ــ با ــ شما ــ کنید ــ به ــ مهربان ــ دیگران ــ تا ــ نیز ــ آن ها ــ باشند.
........................................................................................

3ــ جدول را کامل کن.

کارهای خوب
فـ
بـ
ر
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ر
بـ

ر
ز

ی
ی

ا

ی

نگارش
بندهای زیر را بخوان و برای هر یک ،موضوع مناسب بنویس.
موضوع...................... :

فاطمه دفتر ن ّقاشیاش را باز کرد .او میخواست یک

ن ّقاشی قشنگ بکشد و آن را کنار عکس پدر بگذارد .عکس پدر
خرمشهر ایستاده بود و لبخند
توی تاقچه بود .پدر جلوی مسجد ّ

میزد .خانههای اطراف او ویران شده بودند .فاطمه با خودش
گفت« :چطور است عکس پدر را بکشم ».بعد خوب به عکس پدر

نگاه کرد .پدر تفنگ داشت .قمقمه داشت .سربند داشت و پوتنی
پوشیده بود.

موضوع...................... :

مدرسههای امروزی در ایران ،از حدود صد و پنجاه سال پیش

پدید آمدهاند .ابتدا تعدادشان کم بود .چون مردم به مکتبخانه

عادت داشتند ،آن را بهتر از مدرسه میدانستند .کمکم به تعداد

مدرسهها اضافه شد و کتابهای درسی نوشته شد .از آن زمان،
مدرسهها تغییر زیادی کردهاند و باز هم تغییر خواهند کرد.

موضوع مناسب ،اه ّمیت دارد.
برای نوشنت یک بند ،انتخاب
ِ
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فعالیتهای تکمیلی
ّ
توجه به کلمهای که داده شده است ،جمله را بازنویسی کن.
١ــ با ّ
آموزان کالس سوم ابتدایی ،خوب درس میخوانند.
امسال دانش
ِ
الف) (............................................................سال گذشته)
ب) (.............................................................سال آینده)
٢ــ جمالت را به ترتیب اتّفاقات داستان پری کوچولو ،مرتّب و شمارهگذاری
کن.
ــ گربه با پری کوچولو بازی میکرد و مواظب بود که او سرما نخورد.
ــ پری کوچولو با خوشحالی رنگنیکمان را گرفت و به آسمان برگشت.
ــ یک روز که پری کوچولو با مادرش به زمنی آمد ،او را گم کرد.
ــ خاله خرگوشه لباسی را که بافته بود ،به تن پری کوچولو پوشاند.
 ١ــ پری کوچولو و مادرش در آسمان زندگی میکردند.
٣ــ یک کتاب داستان در کالس بخوانید و به صورت گروهی ،مانند ف ّعالیت
شماره ی دو ،پرسشی طرح کنید .پس از آن ،هر گروه برگه ی خود را با گروه
بعدی جابه جا کند .سپس هر گروه به سؤالی که در اختیار دارد؛ پاسخ دهد.
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فصل چهارم
ِ
راه زندگی

41

درس هشتم

پیراهن ِ بهشتی

  فعالیتهای درس (امال و واژه آموزی)
ّ

١ــ از روی بند آخر درس ،با ّ
خط ِ خوانا و زیبا بنویس.

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

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

٢ــ کلمهها و عبارتهای زیر را با د ّقت بخوان.
ازدواج ــ لطیفی ــ صدای ضعیفی ــ فقیرم ــ لباس کهنه ــ
عروسی اش ــ نیازمندان
آنها را در درس پیدا کن و از روی جملههایی که این کلمهه ا در آن ها
بهکار رفتهاند ،با ّ
خط خوانا بنویس.
.........................................................................................
........................................................................................

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

٣..ــ مانند منونه ،به ابتدای این کلمهها ،کلمه ی «خوش» اضافه کن و
سپس مخالف هر کلمه را جلوی آن بنویس.
....خوشمنظره....
َمنظره
بد منظره
............
.................
خط
............
.................
رفتار
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  فعالیتهای درس (امال ،بیاموز و بگو)
ّ
توجه به منت ،جاهای خالی را با کلمههای مناسب کامل کن.
١ــ با ّ
ــ حضرت فاطمه (س) پیراهن را کنار  ............تا چند  ............بعد بپوشد.

ــ کسی با صدای  ............گفت « :من یک زن ». ............
ــ هرگز سعادمتند منیشوید ،مگر اینکه چیزی را که دوست دارید به
 ............ببخشید.
ــ صورتش را به طرف آسمان گرفت و  ............کرد .
٢ــ مانند منونه جدول را کامل کن.
کلمه

ـ ِـگی

ـ ِـگان

پرنده

ـــ

پرندگان

راننده
ستاره
زنده
٣ــ منت زیر را بخوان و داخل هر کمانک ،عالمت مخصوص را بگذار.
حضرت فاطمه ( ) دختر حضرت مح ّمد ( ) است .ایشان با حضرت علی

( ) ازدواج کردند .روز ازدواج این دو بزرگوار ،به نام «روز خانواده» نامگذاری
شده است.
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١ــ از روی سرمشق ،خوشخط و زیبا بنویس.
یاس  ،بوی حوض کوثر میدهد
یاس  ،بوی حوض کوثر میدهد

عطر اخالق پیمبر میدهد
عطر اخالق پیمبر میدهد

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

٢ــ برای این کلمه ،طوری نقطه بگذار که سه کلمه ساخته شود .سپس
جملهای بنویس که هر سه کلمه ،در آن باشد.
تانک

بانک

بابک

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

٣ــ جدول را کامل کن.
1ــ آنچه می نوشیم.
2ــ برف بود که وسطش آب شد.
٣ــ نام این درس.
٤ــ سیب که آخرش را خوردمی.

1
2

4
٣
44

5

6

 ٥ــ من و تو.
 ٦ــ کویر را پوشانده است.
٧ــ هنگام افسوس و درد گفته میشود.
 ٨ــ ا ّولنی ماه زمستان.

7

8

نگارش
برای موضوع زیر ،یک بند بنویس.
مناز
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

متام جمله های یک بند ،باید درباره ی موضوع آن ،توضیح دهند.
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بوی نرگس  

درس نهم

  فعالیتهای درس (امال و واژه آموزی)
ّ

١ــ از روی بند ا ّول درس ،با ّ
خط خوانا و زیبا بنویس.

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

٢ــ کلمهها و عبارتهای زیر را با د ّقت بخوان.

بی انتهاست ــ سعادمتند ــ پرهای رنگارنگ پرندگان ــ چشم نواز ــ

زعفران ــ ریحان ــ لطافت ــ خوش بوترین ــ غایب

کدام یک از کلمههای باال در منت درس وجود دارد؟ آنها را بنویس.
.........................................................................................
..........................................................................................

٣ــ مانند منونه جدول زیر را کامل کن.
دل
خواه

نشنی
دل نشنی
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نواز

…
دلگير

خور

…
دلپذير

انگیز

بند

…
دلآرام

فعالیتهای درس (امال ،بیاموز و بگو)
ّ
توجه به منت درس ،جاهای خالی را با کلمههای مناسب پر کن.
١ــ با ّ
باران بر بامهای  .............میبارد .بهترین سرودها و  .............طبیعت،

اطرافم را پر کرده است.

پرهای رنگارنگ پرندگان  .............است.

بوی گل  ............را پر کرده است .هر جا که میروم بوی بهترین ...........

را حس میکنم .ای خوشبوترین ای ...........ای عزیزترین ...........بیا.

٢ــ «هر جمله با کلمهای به پایان میرسد که معنای جمله ،با آن کامل میشود»،
منت درس را بخوان و ده   تا از این کلمهها را پیدا کن و مانند منونه بنویس.

صدای باران میآید.

می آید ــ ...............................................................................
..........................................................................................

٣ــ زیر جملههای کامل ،خط بکش و جمالت ناقص را کامل کن.

ــ رفتم.

ــ هنرمند کسی است که

ــ فصل پنجم کتاب فارسی« ،هنر و ادب» نام دارد.

ــ آمدند.

ــ دفتر ن ّقاشی
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١ــ از روی سرمشق خوشخط و زیبا بنویس.
دنیا بهاران میشود وقتی بیایی

پروانه باران میشود وقتی بیایی

دنیا بهاران میشود وقتی بیایی

پروانه باران میشود وقتی بیایی

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

٢ــ قشنگترین کلمهی درس را انتخاب کن و با آن جملهای بساز که
پرسشی باشد.
..........................................................................................

٣ــ برنامه ی یک روز جمعهی خود را بنویس.

ساعت ١٢
ساعت……

ساعت……

ساعت……

ساعت……

ساعت……

ساعت……

ساعت……

ساعت  8صبح

ساعت……

ساعت……

ساعت……
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نگارش                                                  

موضوع :نان

1
2
3
4

به تصویرها نگاه کن .به موضوع هر تصویر فکر کن و در باره ی تصویری که
ا ّ
طالعات بیشتری داری ،یک بند بنویس.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
موضوع ،ممكن است كلّی باشد؛ نوشنت در مورد موضوع های كلّی،
دشوار است؛ بنابراین ،میتوان آن را به موضوعهای كوچکتر ،تقسیم كرد.
موضوع های كوچک ،كار نوشنت را آسان تر و منظّمتر میكند.
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  فعالیت های تکمیلی
ّ
توجه به منونه دستهبندی کن و داخل جدول بگذار.
١ــ این کلمهها را با ّ
میشنوم ــ باران ــ خندید ــ گذاشت ــ پیراهن ــ می بینم ــ جبرئیل ــ لطافت ــ
پوشید ــ می خواند ــ عروسی ــ  عطرها

اول
دسته ی ّ

میشنوم

دسته ی دوم

باران

٢ـ کلمهی «او» که در منت ضرباملثل «هنوز دو قورت و نیمش باقی
ّ
مشخص شده است ،به چه کسی یا چه چیزی اشاره میکند؟
است»
٣ـ کلمهی «من» که در منت ضرباملثل «هنوز دو قورت و نیمش باقی
ّ
مشخص شده است ،به چه کسی یا چه چیزی اشاره میکند؟
است»
4ـ داستان ضرباملثل «هنوز دو قورت و نیمش باقی است» کجا اتّفاق افتاده

بود؟ میتوانی تصویر آن را بکشی؟
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فصل پنجم
هنر و ادب
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درس دهم

یارِ مهربان

  فعالیتهای درس (امال و واژه آموزی)
ّ

١ــ از روی بند سوم منت درس ،با ّ
خط خوانا و زیبا بنویس.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

٢ــ کلمهها و عبارتهای زیر را با د ّقت بخوان.
مراقب ــ تش ّکر ــ آزرده ــ باسوادتر ــ پرت ــ همراهانی ــ باغ های نور
آنها را در درس پیدا کن و از روی جملههایی که این کلمهها در آن بهکار
رفتهاند ،با ّ
خط خوانا بنویس.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

٣ــ دور کلمههایی که با «مند» ترکیب درستی ساختهاند ،خط بکش.
سودمند ــ دریامند ــ توامنند ــ خطرمند ــ ارزشمند ــ هنرمند ــ شادمند ــ ثرومتند
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فعالیتهای درس (امال ،بیاموز و بگو)
ّ
توجه به منت ،جاهای خالی را با کلمههای مناسب پر کن.
١ــ با ّ
بهترین  ..............برای من آن  ..............است که مرا در ..............

می گیرید ............. .قلب شما ............ ،زیبا و  .............دارد .من با
شنیدن  .............قلب کوچولو و مهربان شما از  ..............باخبر می شوم.
٢ــ ده کلمهی جدید از منت درس انتخاب کن .سپس آنها را به ترتیب

حروف الفبا بنویس.

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

توجه به کلمههای تعینی شده ،تغییر بده.
٣ــ جمله را با ّ
هر صبح ،من و مادرم از صدای دلنشنی پرندگانّ ،
لذت میبرمی.
الف) (.........................................................شاد میشومی)

ب) (...........................................................بیدار میشومی)
ج) (...........................................................دیروز)
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هنر و سرگرمی
١ــ از روی سرمشق ،خوشخط و زیبا بنویس.
گومی سخن فراوان  ،با آنکه بیزبامن

من ،یار مهربامن ،دانا و خوش بیامن

گومی سخن فراوان  ،با آنکه بیزبامن

من ،یار مهربامن ،دانا و خوش بیامن

.................................................................................
٢ــ نام دوستت را بنویس؛ یکی از کلمههای زیر را انتخاب کن ،و با آن یک
جمله دربارهی دوستت بنویس.
هنرمند ــ توامنند ــ ثرومتند ــ دردمند ــ کارمند
..................................................... : ...........
٣ــ کلمههای جدول ،از چپ به راست و از راست به چپ ،معنیدار هستند.
خانهها و جاهای خالی را کامل کن.
میخوانیم
دوست و همراه
................
با دماسنج آن را
اندازه میگیرند.
................

مخالف کلمهی «رو»

شب ها در منزل
مینویسی
زنبور میزند.
................
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د

ر

س

خ

ا

ک

د

و

ر

گرم نیست
عقیده و نظر
................
مخالف رفت
................
درشت نیست

نام جزیرهای در
جنوب کشور
یکی از حروف الفبا

ر

ا

ز

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

نگارش
موضوعهای کلّی زیر را به موضوعهای کوچکتر تقسیم کن.
موضوع کلّی« :دانش آموز»
1ــ دانشآموز درسخوان
2ــ دانشآموز مؤ ّدب

3ــ ...............

موضوع کلّی« :کتابخانه»

1ــ عضو شدن در کتابخانه
2ــ ...............

3ــ ...............
موضوع کلّی« :زمستان»
1ــ ...............

2ــ ...............

3ــ ...............

چون بند کوتاه است ،نوشنت دربارهی یک موضوع کلّی ،در یک بند ممکن
نیست؛ بنابراین موضوع کلّی به موضوعهای کوچکتر تقسیم میشود.
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درس یازدهم

نویسنده ی بزرگ

  فعالیتهای درس (امال و واژه آموزی)
ّ

١ــ از روی حکایت درس ،با ّ
خط ِ خوانا و زیبا بنویس.

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

٢ــ با هر یک از این کلمهها یک جمله بنویس.

ا ُ َمرا....................................................................................:
پشته..................................................................................:

سماط.................................................................................:

٣ــ این کلمهها از چه قسمت هایی ساخته شدهاند ،آنها را بنویس.
گلستان

کوهستان

............... + ...............

............... + ...............

حاال به جای قسمت دوم ،یک جزء جدید بگذار و با کلمات جدید ،جمله بساز.
...................

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

........................................................................................
.......................................................................................
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  فعالیتهای درس (امال ،بیاموز و بگو)
ّ
١ــ از روی چهار سطر آخر منت درس با ّ
خط خوانا و زیبا بنویس.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

٢ــ این کلمهها را با د ّقت بخوان و دور هشت کلمه را که امالی آن ها

سختتر است ،خط بکش.

حامت طایی ــ سوریه ــ منّت ــ سماط ــ رنگارنگ ــ آرامگاه ــ حتم ًا ــ آثار ــ
احادیث ــ ملّی ــ حتصیل ــ افتخارات ــ پشته ــ خاطراتش ــ م ّکه
٣ــ این جمله ،مربوط به کدام گزینه است؟
«داستان کوتاهی است که از روزگار گذشته بر جای مانده است و با پند،

اندرز و نصیحت همراه است و جتربهای از زندگی را بازگو میکند».
الف) مثل

ب) حکایت

ج) منایش
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هنر و سرگرمی
١ــ از روی سرمشق ،با ّ
خط خوش و زیبا بنویس.
سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست؟ یا چو شیرینسخنت نخل شکرباری هست؟
سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست؟ یا چو شیرینسخنت نخل شکرباری هست؟

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

٢ــ به این دو تصویر باد ّقت نگاه کن و یک تفاوت آنها را در یک جمله بنویس.

......................................................................................
٣ــ این ت ّکههای سنگ را از معدنی در نیشابور بیرون آوردهاند .کلمههای مربوط

را روی سنگ بنویس ،سپس حرف ا ّول آنها را کنار هم بگذار ،تا بدانی از این معدن،

چه چیزی استخراج میشود.

کلمهی رمز............................ :
١ــ نام حیوانی با عاجهای زیبا
…………

٢ــ گل خوش بو
…………
٣ 58ــ قطار روی آن حرکت می کند.
…………

٤ــ قرض احلسنه می دهند.
…………

  ٥ــ رنگ خورشید
…………
 ٦ــ عدد بعد از هفت
…………

نگارش
موضوع زیر را به موضوعهای کوچکتر تقسیم کن .یکی از موضوعهای

کوچک را انتخاب کن و دربارهی آن یک بند بنویس.
موضوع :پاییز
1ـ

2ـ

3ـ
.................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

مطالب بند ،جلوگیری می کند.
ِ
انتخاب موضوع کوچک ،از پراکندگی
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ف ّعالیت های تکمیلی

توجه به منت «خواب خلیفه» ،جملهها را به ترتیب اتّفاقات داستان،
١ـ با ّ
مرتّب و شمارهگذاری کن.

کنند».

ـ خلیفه گفت« :این مر ِد نادان را مجازات کنید».
ـ وزیر گفت« :دو خوابگزار حاضر میکنم تا خواب شما را تعبیر

ـ خلیفه گفت :آفرین بر تو! به این مرد پاداش دهید.
ـ خوابگزار گفت«:عجب خواب بدی!»
 ١ـ خلیفه شروع به قدم زدن کرد تا صبح شد.
ـ خوابگزار گفت« :به شما ُمژده میدهم که دیشب خواب بسیار
خوبی دیدهاید».
ّ
مشخص شده است ،به چه
٢ـ کلمهی «او» ،که در منت «راز جعبه»
کسی یا چه چیزی اشاره میکند؟
..........
ّ
مشخص شده است ،به چه
٣ـ کلمهی «تو» ،که در منت «راز جعبه»
کسی یا چه چیزی اشاره میکند؟
..........
٤ـ چرا حکیم به جای راز خوشبختی ،موشی به آن شخص داد؟
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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فصل ششم
ن من
ایرا ِ
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درس دوازدهم

ایران ِعزیز

  فعالیتهای درس (امال و واژه آموزی)
ّ

١ــ ده کلمه از درس انتخاب کن و از روی آنها ،با ّ
خط خوش بنویس.

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

٢ــ حروف الفبا را یک در میان ،به ترتیب بنویس .حاال با استفاده از
آنها ،پنج کلمه بساز.
حروف الفبا:

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

٣ــ منت را بخوان و جای خالی را با کلمههای مناسب ،کامل کن.
منکدان ،گلدان ،شمعدان ،قندان
شبی در تاریکی برادرم به سراغ  ...............رفت تا قند بردارد .ناگهان

دستش به  ...............خورد و شاخهی گل داخل آن به زمنی افتاد .مادر

از خواب بیدار شد .شمع را داخل ...............گذاشت و آن را روشن کرد.
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  فعالیتهای درس (امال ،بیاموز و بگو)
ّ

١ـ کلمهها و عبارتهای زیر را با د ّقت بخوان.
سرزمنی زرخیز ــ نعمت ــ زیارت ــ دریای خزر ــ دلانگیزش ــ افتخار 	ــ 	
برازندهتر ــ صبور ــ حقیقت ــ فرهنگ ــ رونق ــ زادگاه ــ طمع ــ حریص ــ     
آزرده ــ نهراسیم
کدام یک از کلمههای باال در منت درس وجود دارد ،آنها را بنویس.

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

٢ــ جملههای به هم ریخته را مرتّب کن.
آغوش ،جای ،ایران ،مردم خوب ،را ،است ،در ،داده ،خود.
.....................................................................................

کرده ،فرهنگ ،خدمت ،ایران ،به ،جهان ،است.

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

٣ــ یک موضوع را به دلخواه انتخاب کن و یک بیت شعر دربارهی آن
بنویس.
.....................................................................................
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هنر و سرگرمی
١ــ از روی سرمشق ،با ّ
خط خوش و زیبا بنویس.
خوب و عزیزی  ،ایران زیبا
خوب و عزیزی  ،ایران زیبا

پاینده باشی ،ای خانهی ما
پاینده باشی ،ای خانهی ما

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

2ــ جدول را کامل کن.
ِّ
محل حرم حضرت معصومه (س)
1ــ
2ــ بلندترین قلّهی ایران
3ــ پایتخت ایران
4ــ پایتخت مذهبی ایران
5ــ از محصولهای کشاورزی شمال ایران
6ــ نام دریای شمال ایران
7ــ شهر دو حرفی نزدیک تهران

7
1
2
3
4
64

5

6

نگارش
یک موضوع به دلخواه انتخاب کن .موضوع را به موضوعهای کوچکتر
تقسیم کن .یکی از موضوعهای کوچک را که اطّالعات بیشتری در مورد آن
داری ،انتخاب کن و دربارهی آن ،یک بند بنویس.
موضوع کلّی............................... :

١ــ ........................................

٢ــ ........................................

٣ــ ........................................
.................
......................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

داشنت آگاهی و اطّالعات بیشتر دربارهی یک موضوع ،کا ِر بندنویسی
ِ
را آسانتر میکند.
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درس سیزدهم

درس آزاد

ف ّعالیتهای درس (امال و واژه آموزی)
...............................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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  فعالیتهای درس (امال ،بیاموز و بگو)
ّ
.................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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هنر و سرگرمی
.................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................................................................................................
68

نگارش
...............................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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ن آباد
ایرا ِ

درس چهاردهم

فعالیتهای درس (امال و واژه آموزی)
ّ

١ــ از روی مطلبی که منایندهی گروه «همبستگی» گفت ،با ّ
خط ِ خوانا و
زیبا بنویس.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

مهم درس را سمت راست جدول بنویس .بعد آنها را در
٢ــ پنج کلمهی ّ
ستون چپ جدول به ترتیب حروف الفبا مرتّب کن.
مهم درس
کلمه های ّ

مهم درس به ترتیب الفبایی
کلمه های ّ

ِّ
محل کار هر شغل را در جدول بنویس.
٣ــ
شغل
نانوا
ع ّکاس
قصاب
ّ
ب ّقال
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خ ّیاط

ِّ
محل کار

فعالیتهای درس (امال ،بیاموز و بگو)
ّ
توجه به منت درس ،جاهای خالی را با کلمههای مناسب ،پر کن.
١ــ با ّ
ــ ما  ............را که انسانهایی پر تالش هستند دوست دارمی.

ــ همهی مردم باید  ............و تاریخ میهن خود را خوب بشناسند.
ــ زبان فارسی برای حفظ میهن بسیار  ............است.

ــ اگر ما در علم و  ...........پیشرفت کنیم  ...........ما همه جا ..........

و سربلند میشود.

٢ــ کلمهها و عبارتهای زیر را با د ّقت بخوان.
مرزی ــ اه ّمیت ــ مرزنشینان ــ برخاست ــ مناطق مختلف ــ صنعت
آنها را در درس پیدا کن و از روی جملههایی که این کلمهها در آن ها
بهکار رفتهاند ،با ّ
خط خوانا بنویس.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

٣ــ مانند منونه ،کامل کن.
		
علی
مرمی
		
پدرش

آمد

علی آمد

		
..........

مرمی آمد

..........

		
پدرش آمد.......... .

آموختند

.........
.........
.........
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هنر و سرگرمی
١ــ از روی سرمشق ،خوشخط و زیبا بنویس.

ن من مباد بدین بوم و بر  ،زنده یک تن مباد
چو ایران نباشد   ،ت ِ
ن من مباد بدین بوم و بر  ،زنده یک تن مباد
چو ایران نباشد   ،ت ِ
..........................................................................................

توجه به شمارهی درسها ،یک کلمه ی جمع از
2ـ در چرخ و فلک زیر با ّ
منت درس پیدا کن و بنویس.
درس 3
درس 5

درس 1

.....

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

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

.

درس 6

درس 7

.....

.........

....

درس 14

درس 9

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

..........

درس 11

.....

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

نگارش

الف) این بند را بخوان و به جملهی ا ّول آن د ّقت کن.
لباس ،بدن را درمقابل انواع مختلف آب وهوا ،محافظت میکند .در

لباس مناسب
پوشیدن
داشنت بدن،
روزهای سرد ،بهترین را ِه گرم نگه
ِ
ِ
ِ

است .هوایی که بنی الیههای لباس وجود دارد ،بدن را گرم نگه میدارد.
نوع لباس است.
در روزهای گرم ،لباسهای سبک ،نازک و روشن ،بهترین ِ

چون پوست را خنک نگه میدارد و میگذارد که هوا به بدن برسد.
ب) حاال منت زیر را بخوان و جملهی ا ّول بند را بنویس.

فصل ا ّول ،بهار است که زمنی را
.......................................
ِ

فصل سال است که با تعطیلی
پر از گل و شکوفه میکند .تابستان ،دومنی
ِ
ِ
ِ
راغت دانشآموزان آغاز میشود .سومنی فصل ،پاییز است
اوقات َف
مدرسه،

بارش برف
فصل سال ،زمستان است که
که برگریزان آن زیباست .آخرین
ِ
ِ

در آن،
تن طبیعت میپوشاند.
لباس سفید ،بر ِ
ِ

جمله ی ا ّول بند ،جمله ی اصلی آن است.
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  فعالیت های تکمیلی
ّ
توجه به کلمهی داده شده ،جمله را بازنویسی کن.
١ــ مانند منونه ،با ّ
شهید دوران ،دالورانه پرواز کرد.

الف) شهید اردستانی ،دالورانه پرواز کرد( .......شهید اردستانی)
ب) ( ...................................جنگید)

ج) ( ...................................شهید شد)

د) ( ...................................شهید بابایی)
٢ــ در داستان «خروس ایرانی» فرمانده ی سپاه ایران دستور داد که
خروسی بیاورند تا ارزن ها را بخورد .منظور او از این کار چه بود؟

3ـ یک کتاب داستان بخوان و سه سؤال از آن طرح کن .نام کتاب و
سؤالهایت را در کادر زیر بنویس.
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
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فصل هفتم
طبیعت
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درس پانزدهم

دریا

  فعالیتهای درس (امال و واژه آموزی)
ّ

١ــ قسمت هایی از شعر را که دوست داری ،خوش خط و خوانا بنویس.
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

٢ــ کلمههای زیر را از منت درس پیدا کن و در جدول بگذار.
کلمهی دو حرفی
کلمهی سه حرفی
کلمهی چهار حرفی که یکی از نشانههای «غ» را دارد.
کلمهی پنج حرفی که یک نشانه در آن تکرار شده باشد.

٣ــ نام چند عضو از بدنت را در ستون ا ّول میبینی .مانند منونه ،به هر
کدام نشانهی ( ﻪ) اضافه کن ،سپس آن را در جای خالی بنویس.
عضو بدن
گوش
لب

دماغ

چشم
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ترکیب با (ﻪ)
گوش +ﻪ

کلمه ی جدید
گوشه

  فعالیتهای درس (امال ،بیاموز و بگو)
ّ
١ــ از کلمههای درس  ،دوازده کلمه را به دلخواه انتخاب کن و از روی
آنها با ّ
خط خوانا و زیبا بنویس.
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

٢ــ جاهای خالی را با کلمههای مناسب از منت درس ،کامل کن.
ــ میبرد  ..............................از نوازش آب
ــ ساحل بیخیال ......................................
ــ میشوم شاد و میزمن .................................
ــ مثل ماهی میان آب ..................................
ــ آسمان  ...........................و دریا رام
ــ زندگی مهربان و من ...........................
٣ــ مانند منونه ،جملهها را تکمیل کن.

مادر مثل خورشید است؛ چون با مهربانیاش به زندگی من ،گرما میبخشد.

ــ معلّم مثل  .....................است؛ چون .................................
ــ کتاب مثل  ..................است؛ چون .............................. .....
ــ دریا مثل  ......................است؛ چون .................................
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هنر و سرگرمی
١ــ از روی سرمشق ،خوشخط و زیبا بنویس.
اینجا خلیج فارس  ،چون قلب میهن است

نامش همیشگی در سینهی من است

اینجا خلیج فارس  ،چون قلب میهن است

نامش همیشگی در سینهی من است

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

٢ــ یک کلمه از درس انتخاب کن .مخالف آن را بنویس .بعد جملهای
بنویس که هر دو کلمه ،در آن باشد.
................

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

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

٣ــ جدول رنگارنگ :با د ّقت به جدول نگاه کن .کلماتی را که باهم شباهت
ّ
دارند ،مانند منونه ،با یک ِ
مشخص ،رنگآمیزی کن.
رنگ

سرحال

آزمایشگاه موجودات خوشقیافه آشپزخانه آسایشگاه

دودکش

کتابخانه

دلپذیر

هنرمند

قطعات

خوشبو

دلخواه

سربند

آرایشگاه

خاطرات

سربلند

منازخانه

ّ
مجلت

گلخانه

خوشمزه میخکش

منایشگاه دلنشنی

سرزنده

مشاهدات دستکش سودمند

هواکش خوشحال

کارگاه

حیوانات

نفتکش
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ارزشمند

سرافراز

دلگرم

نگارش
توجه کن.
١ــ بندهای زیر را بخوان و به ارتباط جملهی ا ّول بند با بقیهی جمله ها ّ

آیا بقیهی جملههای بند در تکمیل جملهی ا ّول ،نوشته شدهاند؟

الف) هیچ وقت خاطرهی ا ّولنی روز مدرسه را فراموش منیکنم .آن موقع ،هفت

ساله بودم .به خاطر دارم که یک روز صبح زود دست در دست بابا به مدرسه رفتم.
بچههای قد و نیم قد بود .همنیقدر
مدرسه یک حیاط بزرگ و قدمیی داشت و پر از ّ

بچهها تشکیل شد و من در صف کالس ا ّولیها قرار گرفتم.
یادم هست که صف ّ

ب) آلودگی هوا دالیلی دارد .در شهرهای بزرگ ،هوا آلوده است .من در روستا

زندگی میکنم .هوای روستا متیز است .روستا کارخانهی صنعتی ندارد .دیروز همراه
دوستم به یکی از باغهای اطراف روستا رفتیم .تعداد زیادی درخت در آن باغ بود.

درختان هوا را متیز میکنند.

متوجه
٢ــ یکی از بندهایی که خواندی ،خوب نوشته نشده است .همانطور که
ّ

شدی ،جمالت آن بند ،جملهی ا ّول را توضیح منیدهند .حاال تو دوباره آن را بنویس.
د ّقت کن جملههایی که مینویسی ،جملهی ا ّول بند را تکمیل کنند.
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

تکمیل جمله ی ا ّول بند،
جمله های یک بند باید در
ِ
نوشته شوند.
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درس شانزدهم

اگر جنگل نباشد

  فعالیتهای درس (امال و واژه آموزی)
ّ
خط ِ ا ّو ِل درس ،با ّ
١ــ از روی هفت ّ
خط ِ خوانا و زیبا بنویس.

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

٢ــ کلمهها و عبارتهای زیر را با د ّقت بخوان.
کاغذ ــ ماسه ــ اکسیژن ــ ویران ــ حفظ ــ غوطه ــ مواظبت ــ آغاز ــ
مناطق ــ روزگاری ــ مراقب ــ قایق
کدام یک از کلمههای باال در منت درس وجود دارد ،آنها را بنویس.

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

٣ــ با کلمههای زیر ،جمله بساز.
خطرناک........................................................................... :
دردناک............................................................................. :
تابناک............................................................................... :
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  فعالیتهای درس (امال ،بیاموز و بگو)
ّ
١ــ از منت درس جملههایی را پیدا کن که این کلمهها ،در آنها آمده
است .سپس از روی جملهها بنویس.
غرش ــ گسترده ــ مشغول ــ پهناور ــ استراحت
ّ

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

ّ
مشخص شده است ،بنویس.
٢ــ منت زیر را باد ّقت بخوان و از روی کلمههایی که

جنگل ،درختهای انبوه و تناور دارد .گاهی میمونهای بازیگوش بر
شاخههای درختان مشغول بازی هستند .اگر جنگل نبود کمد ،در و پنجره
و کاغذ به وجود منیآمد.
.........

.........

.........

.........

٣ــ مانند منونه ،جدول را کامل کن.
مح ّمد دید.

مح ّمد چه چیزی را دید؟

نرگس مالقات کرد .نرگس چه کسی را مالقات کرد؟
.....................

معلّم چه چیزی را خواند؟

مح ّمد جنگل زیبا را دید.
.....................
.....................
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هنر و سرگرمی
١ــ از روی سرمشق ،خوشخط و زیبا بنویس.
به دست خود درختی مینشامن

به دست خود درختی مینشامن

به پایش جوی آبی میکشامن

به پایش جوی آبی میکشامن

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

٢ــ به کلمههای زیر د ّقت کن .با نشانهی آخر هر کلمه ،واژهی بعدی شروع
میشود .این کار را ادامه بده و جاهای خالی را کامل کن.
پرندگان

.......

میمون

نسیم

.......

.......

.......

.......

از بنی کلمه های باال ،سه کلمه را به دلخواه انتخاب کن و در یک جمله بهکار ببر.
.........................................................................................

ِ
قطعات این جورچنی ،به هم ریختهاند .آنها را مطابق با شماره های
٣ــ
جورچنی ،شماره گذاری کن .سپس جملهی روی آن را بخوان و بنویس.

٤

٥

٦
ست
ا
م رح
د
فظ

رما

یه

ـ

ع
ت
س

ی ملی

آن کوشـ
طبیـ

١

٢

٣

ا باشیم

.............................................................................
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نگارش
این بند را کامل کن.

موضوع :پرچم
پرچم ایران ،سه رنگ دارد .......................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

به جمله ای که در ابتدای بند می آید« ،جمله ی موضوع» می گویند.
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درس هفدهم

چشمهای آسمان

  فعالیتهای درس (امال و واژه آموزی)
ّ
توجه به منت درس ،جاهای خالی را با کلمههای مناسب ،پر کن.
١ــ با ّ
خاصی آن را
آسمان صاف و زیباست و ستارهها با ................
ّ
حس ................
 ................از ستاره  ................خورشید را گرفتمّ .
داشتم .آسمان چقدر گسترده و  ...............است .میخواستم فریاد بزمن
و از خدای بزرگ برای آفرینش این همه زیبایی و  ................تش ّکر کنم.
منت درس ،به خودت امال بگو.
٢ــ از ِ

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

٣ــ مانند منونه ،ابتدا وصل کن ،سپس کامل کن.

کالم

دخترانه

دامن

دوستانه

 ..........بسیار خوب و پسندیده است.

رفتار

پسرانه

 ..............مخصوص پسران است.

کفش

مؤ ّدبانه

 ..............شیرین و شنیدنی است.
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دامن دخترانه خیلی زیبا است.

فعالیتهای درس (امال ،بیاموز و بگو)
ّ
١ــ کلمهها و عبارتهای زیر را با د ّقت بخوان.

غرش ــ ّ
لذت ــ درخشش ــ نقطههای نورانی ــ
رختخواب ــ پشتبام ــ ّ

مناطق ــ وصل کردن ــ غرق متاشا ــ هیجان انگیز ــ بی نهایت ــ سراغ ــ

نورافشانی ــ چهار فصل زیبا ــ شبانه روز ــ چرخش عظیم ــ مسافرت فضایی

آنها را در درس پیدا کن و از روی آنها بنویس.

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

٢ــ کلمه های جدول را از درس پیدا کن و بنویس.

پ
و
م
آ

ع

م
ت

3ــ مطالب مه ّمی را که از درس آموختی ،یادداشت برداری کن.

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
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هنر و سرگرمی
١ـ از روی سرمشق ،با ّ
خط خوش و زیبا بنویس.

توخشنود باشی و ما رستگار

خدایا ،چنا ن کُن که فرجامِ کار

توخشنود باشی و ما رستگار

خدایا ،چنا ن کُن که فرجامِ کار

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

٢ـ آرزوی خود را در یک جمله بنویس.

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

٣ـ کلمههای زیر را به ترتیب حروف الفبا ،با ّ
خط راست به هم وصل کن.

آسمان

   ستارگان

5

1

غروب آفتاب

86

مسافرت فضایی  

  خورشید

نگارش
موضوع «آب» فکرکن .آن را به موضوعهای کوچکتر تقسیم کن .یک
به
ِ
موضوع را انتخاب کن و در مورد آن ،یک بند بنویس .در نوشنت جملهی
موضوع ،د ّقت کن.
موضوع کلّی :آب
موضوع کوچکتر........................... :
..................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

جمله ی موضوع ،به خواننده کمک می کند تا موضوع
را آسان تر بفهمد و پیام را درک کند.
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  فعالیت های تکمیلی
ّ

توجه به کلمهی داده شده جمله را بازنویسی کن.
١ــ با ّ
دانشآموزان کتاب را خواندند.
الف)  ( ......................................مرمی و خواهرش)
ب) ( .......................................دیدند)
ج) ( ........................................مجلّه)
د) ( ........................................خریدند)
٢ــ در داستان «افتادن از آسمان» مرد زورگو از اینکه گفت« :من از آسمان
افتاده ام» چه منظوری داشت؟

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

٣ــ منت زیر را با د ّقت بخوان و به سؤال های آن پاسخ بده.
در هر کندوی زنبور عسل ،یک ملکه و تعداد زیادی زنبور کارگر زندگی
میکنند .اگر تعداد زنبورهای کارگر کافی نباشد ،در کندو بینظمی ایجاد
میشود .ملکه،از اسفند تا شهریور ماه حدود سه تا پنج هزار تخم میگذارد و
متوسط سه تا چهار سال عمر میکند .زنبورهای کارگر از شیره ی گلها
بهطور
ّ
عسل تولید میکنند .آنها فقط در فصل زمستان زندگی آرامی دارند .عمر
زنبورهای کارگر کمتر از زنبور ملکهاست .آن ها در تابستان فقط پنج هفته و
در زمستان تا شش ماه عمر میکنند.
ّ
مشخص شده است ،به چه کسانی یا چه
الف) کلمه ی «آنها» که در منت
چیزهایی اشاره دارد؟
.........................................................................................

ب) چرا عمر زنبورهای کارگر در تابستان ،کوتاهتر از زمستان است؟

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