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آفریدگار زیبایی
درس اّول

واژه نامه

دا
خ

آَخر: دگر،  دیگر، غیر

آِخر: پایان

ُکند، آرام آهسته: 

بندگان: جمع بنده

ُبَود: باشد، هست

کن، بیاب جوی: پیدا 

ستایش: ستودن، شکرگزاری

صبحگاه: بامدادان، هنگام صبح

نشان: عالمت، نشانه

نهان: پنهان، مخفی

نیکی: خوب بودن، خوبی، نیکویی

ی
بای

 زی
گار

ید
فر

آ

آتشین: به رنگ آتش، مانند آتش، همانند آتش

کردن، آویزان شدن آویختن: آویزان 

اثر: نشان، عالمت

ارغوانی: رنگ قرمِز مایل به بنفش

نبوه: بسیار، زیاد، فراوان
َ
ا

کــه در آن، آب جمع  کم عمقی در زمین  کوچــک و  گــودی  ِبرکــه: 

شده باشد.

گرفتن کردن، به عهده  پذیرفتن: قبول 

گستردن، به هر سو فرستادن کردن،  کندن: پخش  پرا

تاب نیاوردن: تحّمل نکردن، طاقت نیاوردن

کردن کردن، صاف و بّراق  کیزه  جال دادن: شّفاف و پا

جهان افروز: روشن کننده ی جهان

چیره دست: ماهر، زبردست، استاد

کارهــای خویــش بــه  کــردن:  نشــان دادن خــود و  خودنمایــی 

کردن دیگران برای جلب توّجه 

کردن داوری: قضاوت 

کردن زینت دادن: آراستن، تزیین 

سراغ: پی چیزی رفتن،  دنبال

شگفت انگیز: تعّجب آور، عجیب و غریب

غوک: قورباغه

ِقشر: الیه، پوسته

گرفتن: نوشتن قلم به دست 

کردگار: آفریننده، خالق، خدای تعالی

خ گل سر خ رنگ، به رنگ  گلگون: سر

کشتزارها ع: جمع مزرعه،  مزار

معرفت: شناخت، علم، دانش

کرده باشد. که از وطن خود به جایی نقل مکان  کسی  مهاجر: 

کبودرنگ نیلی: رنگ آبی تیره، 

کردن هجرت: از وطن خود به جایی نقل مکان 

که دارای هوش است، باهوش، عاقل، زیرک کسی  هوشیار: 

اغ
ر د

کردن، بی قرار شدنخب تپیدن: جنبیدن، حرکت 

گّله َرمه: 

کوچک از تیره ی ســبک باران با رنگ برنز مایل  ســار: پرنده ای 

گنجشک کمی بزرگ تر از  به زرد و 

درس اّول
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درس نامه

گروهی به نام »ورزش«  گروه و طبقه قرار می گیرند؛ برای مثال، فوتبال، والیبال، وزنه برداری و تیراندازی در   بعضی واژه ها با هم در یک 

قرار دارند.

کشور ایران، ژاپن و آلمان   گاو  حیوان    آهو، بز و 

که به مفهومی خاص اشاره می کند.  یک بند از تعدادی جمله تشکیل شده است 

کارگاه تمرین

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1  فرزندم، درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

الف( »آَخر« به معنی »پایان« است.    

ب( »سرو، سار و صنوبر« از طبقه ی درختان هستند.    

کستری رنگ، در فصل زمستان در آسمان پهن می شوند.     پ( ابرهای خا

که مفهومی خاص دارد.     ت( بند از تعدادی جمله تشکیل می شود 

که با واژه های دیگر، یک طبقه تشکیل دهند. 2  در جای خالی هر ستاره واژه ای بنویس 

موز

کیوی

هلو

انار

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

ک کن پا

دفتر

تراش

مداد

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

قناری

کبوتر

گنجشک

قرقی

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

کن. 3  واژه های هم معنی را به هم وصل 

دمی 

جوی 

بّراق 

گّله 

  َرمه

  درخشنده

  بیاب

  لحظه ای
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4  الف( مفرد واژه های زیر را بنویس.

.............نّقاشان .............پرندگان ع .............مزار

.............درختان .............شاخه ها.............بندگان

کرده است؟ آنها را بنویس. کدام واژه ها هنگام جمع بستن تغییر  ب( مفرد 

کن. 5  هر شکل  را به طبقه ی مربوط به آن وصل 

وسایل آشپزخانه

حیوان

گل
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6 عالئم نگارشی متن زیر را بگذار.

کنم  گفت:  پسرم  چرا ُقرص هایت را َسِر وقت نمی خوری   پسر پاسخ داد:  آخر می خواهم میکروب ها را غافل گیر  پدر 

ک پشت در چه طبقه ای قرار می گیرند؟ 7 ماهی، خرچنگ و ال

ع زرد طالیی می شود؟  8 در چه فصلی از سال، رنِگ مزار

ــت بــه جزئیــات آن )رنــگ، شــکل، انــدازه، نــور و...(، یک بند 
ّ
کــن و بــا دق 9 بــه تصویــر مقابــل نــگاه 

بنویس. آن  درباره ی 

کیست؟  10 شعر »خدا« سروده ی 

شعر حفظی

کن.  کامل  شعر زیر را 

الکغ داتش  ربخی 

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

رخیت کت کت   ...........

از رس و دوِش................

رپید شاهخ  از  سار 

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

لگ و  زبسه  با  فگت 

فگت.............. را  رههچ 

................ چنغه  ره  دِل 

................................ رپید

ربگ، ...........................

........................... زبسه، 

شارپک .........................

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

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

دتش هپهن ی  تا  ربُد 

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

....... هب  ربشگت   ......

ریسد باز  اعقتب 

........ هب   ....... از   ........

............، ............... یم رکد

یم بارید یه  ارب، 

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

یم چیپدی ِده  هب  ِده 
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درک و دریافت

با توّجه به شعر زیر به سؤال های داده شده، پاسخ بده. 

زسماتن اتس

وها رسد اتس 

درتخان، خواب 

رگتگ و ربف و باران اتس 

الکه و شال

ِ رگم بلاس

بش و صقّه،

تپویی رنم

دی و مهبن

سپ از آن، امه افسدن اتس

زسماتن یم رود روزی

سپ از آن، صفل خبلدن اتس! 

مصطفی رحامندوست      

گی هایی دارد؟ فصل زمستان چه ویژ  1

2 ماه های فصل زمستان را نام ببر. 

3 پس از فصل زمستان چه فصلی می آید؟

کن و بنویس. 4 شعری زیبا درباره ی فصل تابستان پیدا 
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5 بــا توّجــه بــه شــعر »زمســتان«، در جــای خالــی کلمه هایی 

کلمه ها در یک طبقه باشند. که با بقّیه ی  بنویس 

جدول

کن. کامل  جدول زیر را 

1- آفریننده، خالق

2- ایران، ژاپن و آلمان در طبقه ی ......................... قرار می گیرند.

برگشت به ده گریخت/....................  3- آهو از دشت 

4- به معنی باهوش، عاقل و زیرک

کوچک از تیره ی سبک باران 5- پرنده ای 

2

35

4

1

پرسش های چهارگزینه ای

گزینه نادرست است؟ کدام  1 مفهوم 

2( غوک: قورباغه 1( جهان َافروز: روشن کننده ی جهان 

4( ستایش: ستودن، شکرگزاری 3( آَخر: پایان  

2 رنگ ها ی داده شده در چه فصلی دیده می شوند؟ »آتشین، زرِد لیمویی، ارغوانی و قرمِز روشن«

4( بهار 3( پاییز  2( زمستان  1( تابستان 

گرم کالهلباس  شال
.............................
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کدام طبقه بندی درست است؟  3

2( هلو، خربزه، سیب، انگور 1( نیلی، صنوبر، قرمز روشن، ارغوانی 

4( زن دایی، پدر، مادر، خواهر 3( آفتابی، ابری، توفانی، زمستان 

گزینه جمع است؟ کدام   4

4( نهان 3( َرمه  2( مهاجر  ع  1( مزار

نام نامه )اعالم(

کرد. خانم دولت آبادی در  او در ســال 1303 در اصفهان به دنیا آمد و ســرودن شــعر را از دوازده سالگی آغاز 

کتاب های او عبارت اند از: آتش و آب، بر قایق ابرها و شوراب. سال 1387 درگذشت. برخی  پروین دولت آبادی

او در سال 1334 در تهران به دنیا آمد. در سال 1358 برای سرگرمی، در یک طبقه از خانه شان مهدکودکی 
کرد.  کرد و تعداد محدودی از بّچه های 3 تا 5ساله را در آ نجا جمع  خصوصی به نام »عّمه جون« تأسیس 

که با دنیای آنها آشنا شد. او برای بّچه ها شعر می گفت، قّصه می نوشت و بدین ترتیب بود 
کوچک نام داشت.  گل  کتاب شعر او مثل یک  اّولین 

آرام اتس.»انی، ابس اتس،

اتس، ربب  در دام اتس.آن، 

اتس، امر  ناآرام!انی، 

اتس، سار  رَب آن بام!«آن، 

شکوه قاسم نیا

اّما  دکتر رو به مریض: »من دو ســال زحمت کشــیدم و زخم معده ی شــما را درمان کردم؛ 
آنها را به شما پس بدهم«. پول هایی که به من داده اید، تقلّبی است! مجبورم 

مریض: »اشــکالی ندارد؛ به شــرط اینکه همین اآلن زخم معده ام را هم پس بدهید تا حســاب 
بی حساب شویم!« 

لطیفه
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کوِچ پرستوها
درس دوم

واژه نامه

ها
تو 

رس
چ پ

کو

آسودگی: آرامش

گرفتن آموختن: یاد دادن، یاد 

اوایل: جمع اّول، ابتدا

گذراندن به سر بردن: 

خ دادن پیش آمدن: اّتفاق افتادن، ر

ِپی درِپی: پشت سر هم، پیوسته

گذاشتن کردن راه، پشت سر  پیمودن: طی 

گذشته، قبلی، جمع: پیشینیان پیشین: 

جامه: لباس

جنب وجوش: تالش و فّعالیت بسیار، هیجان

دل نشین: جّذاب، زیبا و قشنگ

راه یابی: راه یافتن

کردن ُربودن: دزدیدن، جذب 

گذشتن سپری شدن: به پایان رسیدن، 

کــه دارای  شــاهین: نوعــی پرنــده ی شــکاری از دســته ی بازها 

پرهایی زرد و قرنیه ای سیاه رنگ است.

شگفتی: تعّجب، حیرت

عقــاب: پرنــده ای شــکاری بــا جّثــه ی نســبتًا بــزرگ و پنجــه و 

منقاری بسیار قوی

عهده: مسئولّیت، وظیفه

کاری فرارسیدن: نزدیک شدن و رسیدن وقت چیزی یا 

معمولی  بــاِز  از  که  بازها  دسته ی  از  شکاری  پــرنــده ای   قرقی: 

کوچک تر است.

که به راحتی در دسترس نیست. کمیاب: آنچه کم است، چیزی 

کوچ: مهاجرت، از جایی به جایی رفتن

کردن کردن، تالش  کوشش  کوشیدن: 

لطیف: مالیم، نرم

گرم است و نه سرد. که نه  معتدل: آب و هوایی 

گزیر، مجبور ناچار: نا

گهان: دور از انتظار و بی خبر نا

نیرومند: دارای زور و قدرت، قوی

نهادن: قرار دادن

کردن کردن، حاصل  یافتن: پیدا 
جو

ت و
س

 ج
در

گرفتن کردن: ایراد  اعتراض 

شگفت زده: متعّجب

لطف: محّبت، مهربانی

که انتظار می کشد. کسی  منتظر: چشم به راه، 

نعمت: هدیه، آنچه باعث خوشی و شادکامی شخص باشد.

کشیدن کسی دست  نوازش: مهربانی، بر سر و روی 

هیجان: شور و شوق

گل
جن

ن 
یوا

 ح
ن

ری
ی ت

خرطوم: بینی فیل، بینی درازقو

خودپسندی: از خود راضی بودن، مغرور بودن

قوی پیکر: تناور، نیرومند

رســیده  خواســته اش  و  آرزو  بــه  کــه  کســی   کامــروا: 

است، موّفق

درس دوم
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درس نامه

کوتاه  کوتاه در جمله ایجاد می کند. این مکث  که مکثی   عزیزم، آیا نشــانه ی »،« را می شناســی؟ این همان ویرگول یا درنگ نماســت 

کند. گاهی باعث می شــود معنای جمله تغییر  نحوه ی خواندن جمله را تغییر می دهد و 

کوچولو به دریا خندید.   جمله ی اّول: مادِر ماهی 

کوچولو به دریا خندید. جمله ی دوم: مادر، ماهی   

که می بینی، معنی جمله ی اّول با جمله ی دوم متفاوت است. همان طور 

که در یاد همه می ماند. کوتاه، معنای بزرگی بیان می شود  گاهی با یک جمله ی   

کوتاه »ضرب المثل« یا »َمَثل« است. آن جمله ی 

که دو تا شد، آش یا شور می شود یا بی نمک.    آشپز 

کارگاه تمرین

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1  درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

الف( با توّجه به متن درس »کوِچ پرستوها«، پرستوها ساختن النه را از پدر و مادر خود می آموزند.    

ب( نشانه ی ویرگول برای ایجاد تفاوت معنی در جمله است.    

پ( شاهین از دسته ی پرندگان شکاری است.    

کامروا باشی«، یک َمَثل است.     ت( »سحرخیز باش تا 

کن تا یک َمَثل بسازی. 2  در هر قسمت، پازل های به هم ریخته را به ترتیب شماره گذاری 

قطرهدریاقطره جمعوانگهی گرددشود الف(  

 

باشیسحرخیز کامرواتا باش ب(  

 

بسیارباالی دستدست است
پ(  
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که در آن آمده را در جای خالی بنویس. 3 فرزندم، شعر زیر را بخوان و َمَثلی 

دید را  اچیق  رمغ  رگنسه  روباِه 

خود با  ربُدش  و  رگتف  دنه  هب  را  او 

یم آدم روتسا  ز  ُدُهل  آواز 

روباه داهن  در  رچب  مقله ی  آن 

پاتس رب رعویس  ِده  یمان  هک  فگشت 

کچدی روباه  دراز  دنه  از  آب 

رتف شادی  با  و  رقص  هب  و  دُم  نجابند 

وبد ریشنی  او  گوش  هب  ُدُهل  آواز 

زود آبادی  هب  ریسدند  و  رفدنت 

نشناخت پا  از  رس  ِدرگ  ذغا  وبی  از 

سو ره  از  دید  و  آدم  خود  هب  وتق  کی 

یم فگت هب ره رضهب هب پا و رس و دتس

رپید چیباره  رمغ  روی  و  زد  سجیت 

شد دمشن  جنپه ی  اریسِ  رمغ،  آن 

یم آدم رسوصدا  و  دف  اهِی  یهِ 

آه و  ناهل  صد  هب  خود  جنات  رکف  در 

صد جور خوراکِ رمغ و ُاردک آجناتس

نشبدی ُاردک  و  رمغ  خوراکِ  امس  تا 

رتف آبادی  و  شجن  هب  سوی  رمغ  با 

وبد رگننی  فسره ی  و  نااهر  رکف  در 

وبد غواغ  ِده  کددخای  اخهن ی  در 

با پای رس و اجن هب  سوی دگی تشاتف

او رسَِ  رب  یم خوَرد  مالقه  و  کف ریگ 

آواز .....................................................

کن. 4 واژه های هم معنی را به هم وصل 

لطیف 

آسیب 

لباس 

نشانه 

 جامه

 مالیم

 عالمت

 صدمه
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کن و در جای مناسب بگذار. گل انتخاب  5 نشانه های نگارشی متن زیر را از داخل 

گفــت   پســر جان  جایی نــرو تا طنابی  کــرد و  پســِر مــردی در چــاه افتــاد  پــدر ســر بــه درون چــاه 

بیاورم و تو را نجات دهم   

.،

! :
»«

 

کن. 6 جاهای خالی زیر را با واژ ه های مناسب پر 

الف( نشانه ی ویرگول برای ایجاد ........................... در جمله است.

ب( پرستوها در فصل  .............................. از سفر دور و دراز خود بازمی گردند.

کوچ، ............................ است.  پ( معنی واژه ی 

ت( نام دیگر ویرگول، .................................. است.

ث( جمع واژه ی اّول ............................. است.

که در آن، نام یکی از اعضای بدن آمده باشد. 7 ضرب المثلی بنویس 

کند. که در آن، ویرگول تفاوت معنایی ایجاد  8 دو جمله بنویس 

قم، برای ضرب المثل »شاه می بخشد، علی خان نمی بخشد«، داستانی زیبا بنویس.  
ّ

9 فرزند خال

10 عزیزم، راه های متفاوتی برای حرف زدن با خدای مهربان هست؛ درباره ی یکی از آنها، یک بند بنویس.
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جدول

کن. کامل  جدول را 

بگیری، تازه است. 1- ماهی را هر وقت از .................. 

2- ستون دین است.

کوتاه در جمله 3- نشانه ی مکث 

4- هم معنی واژه ی »نرم«

5- زیاد نیست! 

بازی

کن و رنگ بزن تا شکلی زیبا ببینی. فرزندم، صفات خداوند را در شکل زیر پیدا 

درخت

کوچک

مهربان

زمستان

آسمان

بزرگ

توانا

بخشنده

بینا
دانا

محتاج

1

2

3

4

5



درک و دریافت

با توّجه به متن زیر به سؤال های داده شده پاسخ بده.

 مشکالت خود دارند. روش هر پرنده به چیزهای 
ّ

گرفته تا قطب، روش های جالبی برای حل گون، از استوا  گونا پرندگان در سرزمین های 

متفاوتی بستگی دارد. البّته چیزهایی مثل شکل بال ها، منقار و... بسیار مهم است.

در اینجا با نکته های تازه ای از زندگی »هما« آشنا می شوی.

که دو متر و هفتاد ســانتی متر  کمک بال هایش  م هوانوردی اســت! هما می تواند به 
ّ

کرکس اســت. او اســتاد مســل این پرنده، هما یا نوعی 

گرسنه  کردن به این ارتفاع،  دل هر انسانی را می لرزاند! وقتی هما  کیلومترها اوج بگیرد. او در ارتفاع 4500متری پرواز می کند. فکر  طول دارد، 

است، همه جا را برای یافتن غذا زیر نظر دارد.

گذاشــته اند. نه، او دیر نرســیده اســت؛  اّما انگار او دیر رســیده اســت! حیوانات قبلی، الشــه را خورده و فقط اســتخوان های آن را باقی 

زمان بندی او دقیق است. هما از اّول، به  دنبال همین استخوان ها بود؛ ولی او این استخوان های سفت و سخت را چگونه می خورد؟!

کند، اســتخوان را  کمتر وزن آن  را احســاس  کیلوگرم وزن دارد. او برای اینکه  هما اســتخوان  را برمی دارد و پرواز می کند. اســتخوان چهار 

موازی بدنش نگه می دارد. وقتی به ارتفاع مناسب رسید، استخوان را از آن باال، روی سنگ ها پرت می کند؛ سپس همای جوان دوباره 
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کنــد. اســتخوان شکســته اســت؛ حاال او با اشــتها، مغــز خوش مزه ی اســتخوان و البّته،  بــه زمیــن می نشــیند تــا تّکه هــای اســتخوان را پیــدا 

کند.  که می تواند استخوان را هضم  خرده استخوان ها را نوش  جان می کند. اسید معده ی او آن قدر قوی است 

گی های ظاهری دارد؟ 1 »هما« چه ویژ

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

2 زندگی »هما« چه درسی برای انسان ها دارد؟

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

...................................................................................................................................................................................................
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پرسش های چهارگزینه ای

کوتاه ایجاد می کند؟ کدام یک در جمله، مکث   1

4( ویرگول 3( عالمت تعّجب  2( عالمت پرسش  1( نقطه 

گزینه با توّجه به معنی آن نادرست است؟ کدام  2 امالی 

4( قرقی: پرنده ی شکاری 3( سدمه: آسیب  2( معتدل: میانه  1( جامه: لباس 

کدام عالمت نگارشی برای جاهای خالی مناسب است؟  3

که شکار می کنند  به آنها غذا می دهند«. »وقتی جوجه ها از تخم بیرون آمدند  پدر و مادر  با حشراتی 

. )4  ! )3  : )2  ، )1

گزینه نادرست است؟ کدام  4 با توّجه به معنای صفات خدا، 

4( قوی ترین: بصیر 3( مهربان ترین: رحیم  کبر  2( بزرگ ترین: ا 1( زیباترین: جمیل 

غ همسایه غاز است«، چیست؟ 5 مفهوم َمَثل »مر

غ در مقایسه با غاز بهتر است. 2( مر غ دارد، هم غاز.  1( همسایه هم مر

غ همسایه از غازش بهتر است. 4( مر 3( هرچه دیگران دارند، بهتر است. 

کوچ پرستوها چه فصلی است؟ 6 زمان 

4( تابستان 3( زمستان  2( پاییز  1( بهار 

نام نامه )اعالم(

ِکلر در ســال 1961 میالدی )1340 خورشــیدی( در پاریس متوّلد شــد و در خانواده ا ی مســیحی بزرگ شد. 

کرد. در نوزده  سالگی مسلمان شد و بعد با یک دانشجوی ایرانی ازدواج 

کودکی عالقه ی زیادی به نّقاشــی داشــته اســت و می گوید:  ِکلر در حال حاضر در ایران زندگی می کند. او از 

»می خواســتم وقتی بزرگ شــدم، نّقاش شوم«. او داستان هایش را خودش تصویرگری می کند. برخی آثار 

کوچولو. ِکلر عبارت اند از: کلوچه های خدا، امین ترین دوست و دعای موش 

ِکلر )سمّیه( ژوبرت

اّولی: »من در آتش نشانی، جان هزاران نفر را نجات دادم«.
دومی: »از میان آتش؟«

اّولی: »نه... فقط قبول نکردم آشپز اداره ی آتش نشانی بشوم!«

لطیفه
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پرسش های پایانی فصل

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1 فرزندم، درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

کشاورز است.     الف( شاعِر شعر »خدا«، ناصر 

ب( واژ ه های »زرِد لیمویی، ارغوانی و قرمِز روشن« در طبقه ی رنگ ها قرار می گیرند.    

پ( نویسنده ی داستان »در جست وجو« شکوه قاسم نیاست.    

ت( واژه ی »نهان«، جمِع »َنه« است.    

کن. 2 جاهای خالی را با واژ ه های مناسب پر 

الف( شاعر »خبر داغ«  ....................................... است.

ب( واژه ی »غوک« به معنی ............................... است.

پ( نام دیگر عالمت نگارشی ویرگول، ................................. است.

ت( »کالغ، پرستو و شاهین« از طبقه ی ............................ هستند.

ث( با توّجه به متن درس »آفریدگار زیبایی«، در فصل ........................، دسته دسته پرستوهای مهاجر روی سیم های برق می نشینند.

کن. گزینه ی درست را انتخاب  3 در هر قسمت 

کدام یک از واژه های زیر، جمع است؟ الف( 

4( بوستان گلستان   )3 2( بندگان  1( نمکدان 

گزینه نادرست است؟ کدام  ب( با توّجه به معنی واژه ها، امالی 

کرد 4( پزیرفت: قبول  3( لطیف: مالیم  2( نهان: مخفی  1( صدمه: آسیب 

گزینه های زیر، ضرب المثل نیست؟ کدام یک از  پ( 

کردگار 1( برگ درختان سبز در نظر هوشیار/ هر ورقش دفتری است معرفت 

2( ماهی را هر وقت از آب بگیری، تازه است.

3( بزرگی به عقل است، نه به سال.

کامروا باشی. 4( سحرخیز باش تا 

گروه قرار می گیرند؟ کدام  کشاورز، پروین دولت آبادی و شکوه قاسم نیا« در  ت( »ناصر 

4( ورزشکار 3( شاعر  2( بازیگر  1(  نویسنده 

گزینه نادرست استفاده شده است؟ کدام  ث( نشانه ی نگارشی »،« در 

)1

)2

)3

)4

شد بی حوصله  برگ، 

کشید خمیازه  سبزه،   

 خدا را در دل، خود جوی یک چند

می کرد هوهو  باد، 
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کن. 4 واژه های هم خانواده را به هم وصل 

لطافت 

اجتماع 

سالمت 

نّقاشی 

 نقش

 سالم

 لطف

جامعه  

کردند؟ کسی را برای داوری بین خود انتخاب  5 با توّجه به متن درِس »آفریدگار زیبایی«، بهار، تابستان، پاییز و زمستان چه 

کوکو« در چه طبقه ای قرار می گیرند؟ 6 واژه های »قیمه، سبزی پلو و 

کدام صفت های خداوند می افتی؟ آنها را بنویس. 7 با دیدن تصویر های زیر به یاد 

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

8 مفهوم ضرب المثل »دست باالی دست بسیار است« را بنویس.

9 مفهوم جمله ی زیر را در یک بند توضیح بده. 

گیاهی در آن رشد نمی کند«. که  »پند برای تو مثل پاشیدن دانه در زمینی است 
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فصل 2دانایی و هوشیاری
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رازِنشانهها 
درس سوم

واژهنامه

ها
انه
نش
 اِز
ر

گنــدم، جــو و  کــردن  کــردن و آرد  آســیاب: دســتگاهی بــرای ُخــرد 

دانه های دیگر

آفرین: درود

کردن اندیشیدن: فکر 

جاده: راه بزرگ

کند. کم: داور، آن که بر دیگران حکومت  حا

کردن کردن، پنداشتن، فکر  گمان  حدس زدن: 

ک ک، خشمنا خشمگین: غضبنا

راز: مطلب پوشیده، ِسر

َرِدّ پا: اثر و نشانه ی پا

که در آن با چای و غذای ساده از مشتری ها  قهوه خانه: جایی 

پذیرایی می کنند.

گود: عمیق

کوتاه  که پایش بلنگد، آن کــه یک پای  نگ: انســان یا حیوانــی 
َ
ل

یا شکسته دارد.

لنگیدن: لنگان لنگان راه  رفتن، در راه رفتن ناتوان بودن

معذرت خواهی: عذرخواهی، پوزش خواستن

گاهی، عقل، فهم هوش: زیرکی، آ

اغ
وز

اه
روب

آواز: صدا، بانگ، نغمه، سرود، آهنگ

ِبُربود: ُربود، برد، دزدید

گرفتن برگرفتن: برداشتن، 

به به: آفرین، درود

ُپرفریب: سخت مّکار، بسیار حیله گر، نیرنگ باز

َجستن: جهیدن، َپریدن

حیلت ساز: حیله گر، مّکار

خوش آواز: خوش صدا، خوش نوا

خوش خوان: خوش آواز

روَبه: روباه

کوچک روَبَهک: روباه 

زاغ: پرنده ای از خانواده ی کالغ در اندازه ها و رنگ های مختلف

کوچک زاغک: زاغ 

ک طعمه: خوردنی، خورا

قالب: قطعه، تّکه، پاره

کرد. کرد آواز: شروع به آواز خواندن 

کردن گشودن: باز 

مرغان: پرندگان

َنُبدی: نبودی

درس سوم
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درسنامه

کلمه ها  که مثل هم خوانده می شوند؛ ولی امال و معنی متفاوتی دارند. به این   عزیز من، شاید تا به حال واژه هایی را دیده باشی 

کنی. کلمه ها، باید به معنی آنها در جمله توّجه  »متشــابه« یا »هم آوا« می گویند. برای نوشــتن درســت این 

کند. )اثاث: وسایل خانه( کرد تا اثاث خانه را مرّتب  کمک    مریم به مادرش 

کشور است. )اساس: پایه( کشور، مردم آن  اساس یک   

که دور آن دیوار باشد( گل های زیباست. )حیاط: زمین جلوی ساختمان    حیاط مدرسه ی ما پر از 

آب مایه ی حیات ما موجودات زنده است. )حیات: زندگی(  

نمونه های دیگر را در جدول زیر ببینید:

کردن آب می سازند. که به  منظور ذخیره  سد: دیوار ضخیمی 
صد: نام اّولین عدد سه رقمی

کشور های خارجی ارز: پول  ارض: زمین 
عرض: پهنا

کار نیک ثواب: پاداش 
صواب: درست، راست

خویش: خویشاوند، فامیل
کشاورزی گاوآهن، نوعی وسیله ی  خیش: 

غریب: ناآشنا، بیگانه، دور
قریب: نزدیک

قالب: قطعه
غالب: مسّلط،  چیره

خاست: بلند شد
کرد کرد، درخواست  خواست: خواهش 

خوار: حقیر
خار: تیغ

کلمه »ک« می گذارند. کوچکی چیزی، آخر آن   گاهی برای نشان دادن 

کوچک  ک  زاغک یعنی زاغ   +   زاغ 

کوچک ک  پسرک یعنی پسر   + پسر 

کوچک ک  روَبَهک یعنی روباه   + روبه 

کارگاه تمرین

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  فرزندم، درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ   1

کلمه است.     کوچکی  کلمه اضافه شود، نشانه ی  گر به آخر  الف( حرف »ک« ا

کلمه های هم خانواده اند.         کلمه های متشابه، همان  ب( 

گندم را به آسیاب می برد.         کیسه ی  پ( با توّجه به متن درس »راِز نشانه ها«، مرد 

کلمه های هم آوا هستند.         ت( »خواست« و »خاست« 
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»ات« در واژه ی 
شکالت نشانه 

قالب و غالب جمع است. 
هم آوا هستند. نام دیگر هم آوا، 

متشابه است.

»مفتخر« 
هم خانواده ی 
افتخار است.

واژه ی »َدمی« 
معنی »لحظه ای« 

است.

)؛( عالمت ویرگول 
است.

»حدس زدن« 
یعنی پیشنهاد 

دادن

ارز و عرض هم آوا 
هستند.

»خان« به معنی 
»سفره« است.

»ک« در واژه ی 
»زاغک« نشانه ی 

کوچکی است.

که جمله های درست روی آن نوشته شده، روباه را به پنیر برسان. ُکنده های درختی  کردن  گلم، با رنگ   2
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کن. کردن حرف »ک« به آن، معنای درستی می دهد؟ آن را به خورشیدخانم وصل  کدام  واژه با اضافه   3

پیام

ماشین

عروس

کشور

شهر

کتاب

کن و آن را در جای خالی بنویس. کادر زیر پیدا  کلمه ی مناسب را از داخل  4 با توّجه به معنای هر جمله، 

ـ قالب ـ عرض  ـ  ارز  ـ خار  ـ صواب  ـ غالب  ـ ارض  ـ ثواب  خوار 

کسی را ........................ نکن. ب( هرگز  الف( نماز خواندن در پیش خدا ........................ دارد. 

ت( روبهی ........................ پنیری دید. گرفتم.  پ( من ........................ حیاط را اندازه 

که باعث فریب خوردن یکی و فریب دادن دیگری شد؟ گی هر یک از شخصیت ها چه بود  5 در شعر »روباه و زاغ«، ویژ

6  معنای واژه ها ی زیر را بنویس.

مرغانُطعمهقالب حیلت ساز ....................................... .............

کن و زیر آنها خط بکش. 7 غلط های امالیی، متن زیر را پیدا 

گر تو االق ندیده ای، چطور نشانه هایش را دادی؟« گفت: »پسر جان! ا کم  ها

کردم و به آنچه دیدم، اندیشیدام سر راهم رّد پای االق را دیدم«. گفت: »من فقت خوب نگاه  پسر 

گفت و مرد از او معزرت خاست. کم به حوش و فهم پسر آفرین  ها
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شعرحفظی

کن و به پرسش های داده شده پاسخ بده. کامل  شعر زیر را 

دید نپریی   ...........................

رایه در  سشنت  دریتخ  رب 

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

!................................ فگت: 

رپ و باتل ............................. 

رگ ............... وبدی و ................

زاغ یم خواتس ...................

............. افاتد چون داهن شگود

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

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

رتف .............. و رکد ................

!  ...........................................

رگن  ...................................

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

تا هک .......................................

ربُوبد را   ...............................

که به آنها حرف »ک« چسبیده باشد. کن  1 دو واژه در شعر »روباه و زاغ« پیدا 

کن و بنویس.  کلمه ی مترادف در این شعر پیدا  2 دو 

کرده است. شعر »روباه و زاغ« را ................................. بازآفرینی    3

درکودریافت

با توّجه به متن زیر به پرسش های داده شده پاسخ بده.

کشــید  شــغال ها همه ی الشــه های توی جنگل را خورده بودند و دیگر غذایی برای خوردن نداشــتند  بنابراین شــغال پیر نقشــه ای 

که  که دســتورهای عجیبی به ما می داد  دســتورهایی  گفت   ای فیل بزرگ  ما پادشــاهی داشــتیم   او پیش فیل رفت و 

کنیم  شغال ها مرا فرستاده اند تا از شما بخواهم  گرفتیم پادشاه دیگری انتخاب  نمی توانستیم انجامش بدهیم  برای همین تصمیم 

پادشاه ما شوید  شما هر دستوری بدهید، ما انجام می دهیم و همه مان به شما احترام می گذاریم   فیل لبخندی زد و با غرور 

 دنبال شغال راه افتاد  

شغال  فیل را به  طرف باتالق برد و فیل توی 

گفت    باتــالق افتــاد  آن وقت شــغال 

ای پادشاه بزرگ  حال، هر دستوری بدهید 

گفت    مــن انجــام می دهــم   فیل 

به تو دستور می دهم مرا از اینجا بیرون بکشی 

  

 ُدم 
ً
 قربــان... لطفا

ً
گفــت   حتمــا شــغال 

مــرا بــا خرطومتــان بگیریــد تــا شــما را از اینجا بیرون 
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گفت  گفت   فکر می کنی چنین چیزی ممکن اســت  ... یعنی تو می توانی مرا بیرون بکشــی   شــغال  بکشــم   فیل 

گر ممکن نیست  پس چرا شما چنین دستوری به من می دهید  ... پادشاه قبلی ما هم همین طور بود و به ما از این جور    ا

دستورها می داد   

کالهی ســرش رفته اســت  وقتی فیل در باتالق ُمرد  شــغال ها آمدند و او  که چه  کرد و متوّجه شــد  فیل با نگرانی به شــغال نگاه 

را خوردند  

لئو تولستوی

1 اسم دیگری برای این داستان پیشنهاد بده.

عالئم نگارشی مناسب بگذار. 2 در  

به نظر تو، این داستان چه شباهتی با شعر »روباه و زاغ« دارد؟  3

گِی فیل باعث پیش آمدن این ماجرا شد؟ 4 کدام ویژ

جدول

کن. کامل  جدول را 

1- عمیق

2- همان تله است.

3- حیلت ساز

4- به معنی »حیله«

5 - ِسر، مطلب پوشیده

6- رنگ برگ های درخت

7- با آب خاموش می شود.

8 - مخالف »شب«

15

7

3

2

4

6

8
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پرسشهایچهارگزینهای

گزینه است؟ کدام  نسبت  واژه های »قریب« و »غریب«، مانند   1

4( طعمه و خوردنی 3( ثواب و صواب  2( علم و علوم  گریه  1( خنده و 

2 حرف »ک« در واژه ی »زاغک« نشانه ی چیست؟

4( تعّجب 3( احترام  2( بزرگی  کوچکی   )1

کلمه ها با بقّیه متفاوت است؟ گروه از  کدام  3 نسبت 

4( قالب، غالب 3( اثاث، اساس  2( آفرین، درود  1( صد، سد 

گزینه با بقّیه متفاوت است؟ کدام   4

4( اردک 3( داستانک  2( روَبَهک  1( زاغک  

که در خواندن مثل هم و در امال و معنی متفاوت اند، چه می گویند؟ 5 به واژه هایی 

4( متناسب 3( هم معنی  2( هم خانواده  1( هم آوا 

گزینه نادرست است؟ کدام  6 با توّجه به معنی، 

کار نیک 4( ثواب: پاداش  3( حیات: زندگی  2( ارض: زمین  کرد  1( خاست: خواهش 

نامنامه)اعالم(

حبیب یغمایی، روزنامه نگار و شاعر در سال 1280 شمسی در روستای خور به دنیا آمد. او در سال 1327 

کرد و در سال 1363 در تهران درگذشت. مجّله ی »یغما« را تأسیس 

بعضی آثار او عبارت اند از: مجموعه ی اشعار و  فردوسی در شاهنامه.
حبیب یغامیی

روزی در جایی نذری می دادند. از فقیری که از آنجا می گذشت، پرسیدند: »اشتها داری؟« گفت: 
»من در این جهان جز اشتها چیزی ندارم!«

لطیفه
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ارزِشعلم
درس چهارم

واژهنامه

لم
ِشع

رز
ا

گاهی: دانش و علم آ

ارزش: قیمت

افزوده: اضافه شده

کنون: حاال ا

امواج: جمع موج

کم، فرمانروا امیر: پادشاه، حا

گرفته شده برافراشته: افراشته شده، باالبرده، باال 

بال: سختی، مصیبت

کردن کسب  به دست  آوردن: 

تا چه پیش آید: تا چه چیزی اّتفاق بیفتد.

تخته پاره: قطعه ای چوب

تعلیم دادن: آموزش دادن، آموختن

چاره: راِه  حل، تدبیر

چیزی نگذشت: زمان زیادی نگذشت.

حکیم: دانشمند، فیلسوف، طبیب

دانا: باهوش، زیرک

دانش: علم

سرگرم شدن: مشغول شدن

شادمان: شاد و خوشحال

شهرت: معروف شدن

فرمان دادن: دستور دادن

قصد: اراده، نّیت، ِمیل

گرفتار: دچار، اسیر

که دوام داشته باشد. ماندنی: ماندگار، چیزی 

کوبیدن: برخورد شــدید داشتن، فرود آوردن چیزی با شّدت بر 

چیز دیگر

کشتی کشتی را اداره می کند، مالک  که  کسی  ناخدا: آن 

َنزِد: پیِش

نیک نام: آن که نامش به خوبی معروف شده باشد، خوش نام

درسنامه

که با آنها مطلبی را به دیگران انتقال می دهیم، جمله می گوییم. کلمه ها  کلمه یا مجموعه ای از  به 

کوشاست.   علی بسیار 

که هر جمله را باید با لحن مناسبی خواند تا مفهوم آن جمله به درستی منتقل شود. که مفهوم جمله را آموختی، باید بدانی  حال 

بعضی جمله ها را باید با لحن پرسشی و سؤالی خواند و بعضی را با لحن تعّجبی.

که در پایان جمله می آید. هر یک از این حالت ها برای خود نشانه ای دارد 

نشانه ی جمله ی خبری عالمت نقطه ).( است.  هوا سرد است.  

نشانه ی جمله ی پرسشی عالمت سؤال )؟( است.  چرا هوا سرد است؟  

چه هوای سردی! نشانه ی جمله ی عاطفی )تعّجبی( عالمت تعّجب )!( است.    

درس چهارم
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کن: به نمونه های زیر توّجه 

امروز، هوا آفتابی است. )جمله ی خبری(  

کرده اید؟ )جمله ی پرسشی یا سؤالی( کنون به تبریز سفر  آیا تا  

عجب روزگاری! )جمله ی عاطفی(  

کارگاه تمرین

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1 فرزندم، با توّجه به متن درس »ارزِش علم« درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

کشتی شد.     الف( حکیم به قصد تجارت، سوار 

ب( حکیم هرچه را با خودش آورده بود، در توفان دریا از دست داد.            

کرد.             کار او تعّجب  پ( ناخدایی، حکیم را دید و از 

گاهی تو نیاز داریم«.         گفت: »ما به دانش و آ ت( امیر 

کن. عالمت هر جمله را هم با توّجه به لحن آن، در آخر جمله بگذار. کامل  که ناقص است،  2 در پازل های زیر، هر بخش از جمله را 

به
مادرش

کمک رها الف( 

برداشتقالب ب( 

شماستخانه یآیا پ( 

آسمانچقدر ت( 
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کن. کامل  کلمه های زیر، آنها را  3 با توّجه به معنی 

......کیم

دانشمند

 ت  ......لیم

آموزش دادن

 ع ال....ـه

میل

......د قـ 

نّیت

ت  ........ب

حیرت

  ......وفان
حرکت تند
 امواج دریا

4 عالمت های درست هر جمله را در جای مشّخص شده بگذار.

الف( تو مرد دانایی هستی  

ب( حاضری به جوانان ما چیزی بیاموزی  

پ( ای مرد دانا  هرچه می دانستی به جوانان ما آموختی             

!
،

.؟

:

ت( بیاموزید  آنچه را آموختنی است   

کلمه های زیر به تشدید نیاز دارد؟ تشدید آنها را در جای مناسب بگذار. کدام یک از   5

بالتعجبتعلیمتکهمدت

6 عالمت های نگارشی متن زیر را بگذار. 

هشــت نفر خســیس وارِد یک ســالِن غذاخوری شــدند  در این موقع، پیشــخدمت جلو آمد و 

پرســید   آقایــان بــرای ناهــار چــه چیــز میــل داریــد   یکی از آنها جواب داد   

لطفًا یک بشقاب سوپ با هشت قاشق بیاورید   

7 واژه ی »ناخدا« را در سه جمله و با لحن های مختلف به کار ببر.

جمله ی عاطفی .......................................................................................................................................................................

جمله ی خبری .......................................................................................................................................................................

جمله ی پرسشی .........................................................................................................................................................................

8 در بند آخر درِس »ارزش علم« منظور حکیم از سرمایه چیست؟
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کلمه  های زیر را بنویس. 9 مفرد 

که در آن از این نشانه استفاده شده باشد. 10 نشانه ی جمله ی پرسشی چیست؟ شعری بنویس 

 
جدول

کن. کامل  جدول را 

1- مخالف »غمگین«

2- به معنی »فریاد«

3- در هوا می وزد.

4- به معنی »علم و دانش«

5- به معنی »دوست و محبوب«

6- غذای آبکی

7- معروف شدن

1

7

4

2

35

6

.............حکما.............امواج
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بازی

کن. کامل  کوچولو به خانه، جمله های ناقص را  کرم های  فرزندم، در راه رسیدن 

خدایا

که من تالش می کنم 

معّلم عزیزم! ........................ در ناامیدی بسی .........................

که بامش بیش  ................هر  دارندگی و 

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

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

....
....

....
....

....
.

......................علم بهترین سرمایه
....

....
....

....
....

....
.. ن

ای کاش دیروز م

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

پرسشهایچهارگزینهای

1 در متن زیر، چند غلط امالیی وجود دارد؟

گرفتار طوفان شــد. عّده ای اعتراظ  کشــتی  کشــتی، انبوه محاجران بودند. چند روز بعد،  کشــتی شــد. در  کرد. صوار  »حکیمی قســد ســفر 

کشتی را نجات دهد«. کردند و از ناخدا خاستند تا 

4( ُنه 3( هفت  2( شش  1( پنج 

گل بهار نمی شود« چیست؟  2 عالمت نگارشی جمله ی »با یک 

4( ویرگول 3( نقطه  2( عالمت سؤال  1( عالمت تعّجب 

3 عبارت زیر چند جمله دارد؟

گفت: چه هوای دل پذیری! ای کاش امروز به سفر می رفتیم«. »پسر 

4( چهار  3( یک  2( دو  1( سه 
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گذاشت؟ کدام بیت باید عالمت سؤال )؟(  4 در 

زیبایی  چقدر  به به!  گفت:  پایی1(  عجب  ُدمی،  چه  سری،  چه 

گریخت دشت  از  آهـــو  ده2(  به  برگشت  َرمه 

هوشیار نظر  در  سبز  درختان  برگ  کردگار3(  معرفت  است  دفتری  ورقش  هر 

کیست گفتم: »آخر این خدا  که هم در خانه ی ما هست و هم نیست«4( به مادر   

5 منظور جمله ی »به دست آورید، آنچه را ماندنی است« چیست؟ 

4( شادابی 3( جوانی  2( ثروت  1( علم 

کدام سرمایه ی حکیم نیاز داشت؟ 6 با توّجه به متن درس »ارزش علم«، امیر به 

4( ثروت و هوش گاهی و زیرکی  3( آ گاهی  2( دانش و آ گاهی  1( هوش و آ

کدام جمله با بقّیه متفاوت است؟ 7 لحن 

گر در دریا هم غرق شدید، آن را از دست ندهید! که ا 1( سرمایه ای با خود داشته  باشید 

کردم و به آنچه دیدم، اندیشیدم«. گفت: »من فقط خوب نگاه  2( پسر 

گفت: »البّته شما!« 3( حیوان با ترس و لرز 

گفت: »طفلکی بی بی!« 4( موشکا 

نامنامه)اعالم(

کودک و نوجوان، در سال 1337 در تهران به دنیا آمد.  محّمد میرکیانی، نویسنده ی 

برخی  آثار او عبارت اند از: افسانه ی خوشبختی، پنج سنگ، پند و قند، پهلوان حیدر، قّصه ی ما همین 

بود، قّصه ی ما َمَثل شد، قّصه های شب چّله و... .
محّمد میرکیانی

موضوع انشا این بود: »مسافرت من و خانواده ام«
خانم معلّم بیتا را صدا زد تا انشایش را بخواند. بیتا خواند: »من و خانواده ام با قطار به شیراز رفتیم...«

خانم معلّم گفت: »تندتر عزیزم... وقت نداریم... تندتر...«
با هواپیما به شیراز رفتیم!« بیتا خواند: »من و خانواده ام 

لطیفه
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 رهاییازقفس
درس پنجم

واژهنامه

س
قف
از
یی
ها
ر

ارمغان: هدیه، سوغات

بازرگان: تاجر

کردن گفتن، بیان  کردن: سخنی را دوباره  گو  باز

بند: طناب، ریسمان

بنده: برده، غالم، در اینجا به معنی من

بو ُبردن: فهمیدن، متوّجه شدن

گذاشتن گفتن، در میان  کردن:  بیان 

پیش رفتن: جلو رفتن

 پیغام: پیام

کردن، دادوستد، معامله تجارت: بازرگانی 

ثروتمند: دارا، توانمند از نظر مالی

چه خواهی: چه چیزی می خواهی

حبس: زندان، بازداشت

خام: بیهوده، ناپخته و نسنجیده

خّطه: سرزمین

خویش: خود

دریافتن: دانستن، فهمیدن

دلتنگ: غمگین، اندوهگین

کردن کردن، غم خواری  دلداری دادن: همدردی 

رهایی: آزادی

کردن با صدا و ناله گریه  ک،  گریه ی سوزنا زاری: 

َزهره اش بدرید: ترسید

سوغاتی: ره آورد، ارمغان، هدیه

شادکام: خوشحال

شکایت: ناله، زاری

شّکرسخن: شیرین سخن، شیرین گفتار

شیرین زبان: شیرین گفتار، شیرین بیان، شیرین سخن

غالمان: نوکران، خدمتکاران

فالن: اشاره به شخص یا شیء نامعلوم

قضا: تقدیر، سرنوشت

کردن قول دادن: وعده دادن، مقّرر 

که برای تو بیاورم کاَرَمت: 

که آن کان: 

که َبرده باشد. کنیزک: خدمتکار، زنی 

گران بها: قیمتی، باارزش

گرفتار شدن: اسیر شدن، دچار شدن

کردن گریه  گریستن: 

کوتاه لحظه: زمان خیلی 

ت: خوشی
ّ

لذ

مشتاق: دارای شوق، آرزومند

منزل: خانه

موضوع:   چیزی که درباره ی آن گفت وگو کنند یا مطلبی بنویسند.

که سخن شخص را به خوبی بفهمد. هم زبان: همدمی 

هم
زد
یا
دم

ق

خیال  کردن: فکر  کردن

ّصه: غم، اندوه
ُ

غ

کبود: در اینجا به معنی آسمان گنبد 

گمارده باشند. کاری  که او را برای  کسی  مأمور: 

درس پنجم
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ثَل
َم

گهانی، به طور تصادفی، از روی اّتفاق : نا ً
اّتفافا

برخاستن: بلند شدن

کند. کار  کسی  خدمتکار: نوکر، آن که در خانه ی 

خواجه: بزرگ، سرور، تاجر 

کسی به او بدهند. کاِر  که در مقابل  دستمزد: پولی 

رأس: واحد شمارش چهارپایان

گروه هم سفر کاروان،  قافله: 

درسنامه

کلمه های جدید بسازد. فرزندم،  »نامه« می تواند به بعضی واژه ها اضافه شود و 

که هر روز مطالب جدیدی را بیان می کند. روزنامه: نوشته ای است    روز    +  نامه  

کارهای هر فرد در آن می آید. که نتیجه ی  کارنامه: برگه ای است  کار     +  نامه  

کتاب ها در آن نوشته می شود. که مشّخصات  کتاب نامه: نوشته ای است  کتاب +  نامه  

کارگاه تمرین

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1  فرزندم، درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

کردند.      کمک  الف( با توّجه به متن »رهایی از قفس«، طوطیان هندوستان به طوطی در قفس 

ب( واژه ی »خّطه« به معنی سرزمین است.        

پ( معنی واژه ی »لطیف«، لطف است.    

کوتاه در جمله از عالمت »!« استفاده می کنیم.            ت( برای ایجاد مکث 

کن تا یک بیت شوند. 2 در هر قسمت، پازل های به هم ریخته را به ترتیب شماره گذاری 

چهارمغانگفت
خواهی

طوطی
را

از
خّطه ی

هندوستان؟کاَرَمت الف( 

کان
فالن

طوطیماست
که

آسمان از 
قضای

در 
حبس

مشتاق
شماست

ب( 
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کن. 3 معنی 

گفته شده است.   که در آن از پادشاهان سخن  نامه    نوشته ای   + الف( شاه 

............................................................... که  ...........  نوشته ای   + ب( درس 

...................................................................................   ...........  + پ( زندگی  

................................................................................... نامه    +  ................ ت( 

..................................................................................... نامه   +  ................ ث( 

کن و واژه ها ی جدید بساز. 4 عزیزم، واژه های مربوط را به هم وصل 

 زبان

 دل

 بها

 مند

 تنگ

گران 

ثروت 

شیرین 

دل 

هم 

کمانک را در جاهای خالی بنویس. کلمه های داخل  5 هم معنی 

الف( در شهری، .................................  )تاجر( ثروتمندی بود. 

که به سفر می رفت، برای دوستان و ...................................... )نوکرانش( هدیه ای می آورد. ب( او هر بار 

که سالم و ...................................... )پیامش( را به طوطیان هندوستان برساند. پ( او هم قول داد 

که ................................ )آرزومند( شماست/ از .................................. )سرنوشت( آسمان در حبس ماست! کان فالن طوطی  ت( 

6 واژه های زیر، از چه قسمت هایی تشکیل شده اند؟

دلتنگ  دل + تنگ

ب( خدمتکار  الف( همدرد   

ت( دستمزد  پ( شیرین سخن   

7 با توّجه به متن درس »رهایی از قفس«، سوغاتی بازرگان برای طوطی چه بود؟



40

گرانی بی حکمت« چیست؟ ت نیست و هیچ 
ّ

8 مفهوم جمله ی »هیچ ارزانی بی عل

کن. 9 یک َمَثل بنویس و داستان آن را در یک بند توصیف 

10 عزیزم، داستانی دیگر از مثنوی معنوی یا داستانی از ذهن خودت شبیه داستان »رهایی از قفس« بنویس.

 
جدول

کن.  کامل  با توّجه به متن درس »رهایی از قفس« جدول را 

ط     -1

س       -2

ب        -3

ه         -4

ش          -5
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پرسشهایچهارگزینهای

گزینه با بقّیه متفاوت است؟ کدام   1

4( عروسک 3( پسرک  2( دلقک  کنیزک   )1

2 عالمت نگارشی مناسب برای جای مشّخص شده چیست؟

کــو؟ ــان بــنــده  ــغـ گفتی و آنچه دیدی، بازگو  «»گــفــت طـــوطـــی: ارمـ آنچه 

! )4  . )3  ، )2 1( ؟ 

گزینه هم معنی واژه ی »گران بها« نیست؟ کدام   3

4( نفیس 3( ارزان  2( باارزش  1( قیمتی 

گزینه با بقّیه متفاوت است؟ کدام   4

2( شیرین زبان 1( طوطی  

4( سینه زنان 3( شّکرسخن  

5 واحد شمارش چهارپایان چیست؟

گّله  )4 3( رأس  2( َسر  1( نفر 

گزینه غلط امالیی وجود دارد؟ کدام  6 در 

1( اّتفاقا، برخاست، قافله، رأس، قاطر

کاروان، حکمت 2( دستمزد، خواجه، خدمتکار، 

3( غّصه، معمورها، سروکول، ذنگ، آموخت

4( شّکر سخن، تعّجب، خویش، َزهره، همتا

نامنامه)اعالم(

کــودک و نوجــوان، در ســال 1338 در شــیراز به دنیــا آمــد.  کتاب هــای  سوســن طاقدیــس، نویســنده ی 

کــرد و آثار زیــادی درباره ی  کوتــاه در »کیهــان بّچه هــا« شــروع  داستان نویســی را بــا نوشــتن داســتان های 

کــودک و نوجــوان دارد؛ از جمله قدم یازدهم، زّرافه ی من آبی اســت، پشــت آن دیــوار آبی و هزار  ادبّیــات 

سال نگاه. او عالوه بر داستان نویسی، شعر هم می گوید.

کرد. کتاب سال را دریافت  کتاب قدم یازدهم، جایزه ی  او در سال 1386 برای 

سوسن طاقدیس
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جالل الّدین محّمد بلخی معروف به موالنا یا مولوی )604 تا 672 هجری قمری(، از مشهورترین شاعران 

فارسی  زبان است. 

کبیر است. مهم ترین آثار او، مثنوی معنوی و دیوان شمس تبریزی یا دیوان 

ادب وتفقی  جومیی  دخا  یب ادب حمروم امند از لطف رب«»از  موالنا

رئیس رســتوران وارد آشــپزخانه شــد و به گارســون گفت: »بازرس بهداشــت وارد رستوران شده و 
االن می آید اینجا... اگر روپوش تو را ببیند، حتماً رســتوران را به علّت رعایت نکردِن بهداشــت، 

تعطیل می کند«.
با ترس گفت: »حاال چه کار کنم رئیس؟« آشپز 

رئیس گفت: »وقتی پرسید چرا روپوشت این قدر سیاه است؟ بگو پدرم از دنیا رفته است!«

لطیفه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................
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پرسشهایپایانیفصل

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1 فرزندم، درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

کشتی است.     الف( ناخدا، همان مالک 

ب( با توّجه به متن درس »رهایی از قفس«، طوطی از شنیدن حرف های بازرگان خوشحال شد.    

پ( بازآفرینی شعر »روباه و زاغ« از حبیب یغمایی است.    

ت( حرف »ک« در واژه ی »زاغک«، نشانه ی تعّجب است.    

کن. 2 واژه ی درست را برای هر جای خالی  انتخاب 

الف( برگ درختان سبز در ........................................ )نزر، نظر(- )حوشیار، هوشیار(

کمیاب( ب( در آن هنگام، حشرات .................... می شوند. )کم یاب، 

که مشتاق شماست از .................... آسمان، در .................... ماست. )قضای، قظای(- )هبس، حبس( کان فالن طوطی  پ( 

کاروانی با صد نفر شتر و سی وپنج .................... .................... در حال عبور است. )رعس، رأس(- )قاطر، غاطر( ت( 

کن. گزینه ی درست را انتخاب    3

کیست؟ الف( کتاب مثنوی معنوی اثر 

4( نظامی 3( حافظ  2( سعدی  1( موالنا 

گزینه با بقّیه متفاوت است؟ کدام  ب( 

4( برنامه 3( شاهنامه  2( بارنامه  کارنامه   )1

گرانی، بی ......................«. ت نیست و هیچ 
ّ

پ( »هیچ ارزانی بی عل

4( تجارت 3( رحمت  2( حکمت  1(  دلیل 

گزینه دو واژه ی »هم آوا« نیامده است؟ کدام  ت( در 

4( خان - خوان 3( لطیف - لطف  2( قریب - غریب  1( خویش - خیش 

کدام جمله، نشانه ی ویرگول در جای نادرست آمده است؟ ث( در 

2( بازرگان از دیدن آن صحنه، شگفت زده شد. کند.  گرفت، به هندوستان سفر  1( بازرگان تصمیم 

4( او نمی دانست چگونه، موضوع مردن آن طوطی را بگوید. که یک طوطی داشت.  3( در شهری، بازرگان ثروتمندی بود 

کدام واژه نادرست است؟ ج( معنی 

2( شیرین زبان: شیرین بیان 1( بنده: غالم، نوکر  

4( قضا: آنچه می خوریم. 3( سوغاتی: هدیه  

4 عالمت های نگارشی متن زیر را بگذار.

که آواز من از دور خوش است  گفت:  شنوندگان می گویند  گفتند:  چرا چنین می کنی    کسی آواز می خواند و می دوید  

 می دوم تا آواز خود را از دور بشنوم  
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کن. 5 برای واژه های زیر، یک واژه ی هم آوا بنویس و آنها را معنی 

ت( ارض: ...............  ............... پ( خواست:  ب( خوار: ...............  الف( غریب: ............... 

............... :.............  ...............  :...................  ............... :..............  ............... : .............. 

کــه بــه هــر قســمت آن »مصــراع« می گوینــد. حــال با توّجه به شــعر درِس »رهایی از  6 فرزنــدم، هــر بیــت از دو قســمت تشــکیل می شــود 

کن. قفس«، مصراع های مربوط را به هم وصل 

گفت آن طوطی که »آنجا طوطیان

گفــت: »گفتــم آن شــکایت های تو

کو؟ گفــت طوطی: »ارمغــان بنده 

گفت طوطی را »چه خواهی ارمغان

کاَرَمــت از خّطــه ی هندوســتان؟«

گفتــی و آنچه دیدی، بازگو!« آنچــه 

گروهــی طوطیــان، همتــای تو« بــا 

ُکــن ز حاِل ما بیان« چــون ببینــی، 

کلمه ی »نامه« ساخته شده باشد. که مانند روزنامه، از ترکیب یک واژه با  7 دو واژه بنویس 

که در آن، نام یکی از اعضای بدن انسان آمده باشد. 8 ضرب المثلی بنویس 

9 واژه ی »زاغ« را یک  بار در جمله ی عاطفی و یک  بار در جمله ی خبری به کار ببر.

جمله ی عاطفی ............................................................................................................................................................. !

جمله ی خبری .............................................................................................................................................................. .

کن. 10 واژه های مشّخص شده را معنی 

ب( روَبه پرفریب و حیلت ساز  کرد، نتوانست.    الف( ناخدا هرچه 

ت( خواجه ا ی دو خدمتکار داشت.  پ( مرد از پسر معذرت خواست.   



فصل 3ایراِن من
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آرِشکمانگیر
درس ششم

واژهنامه

یر
نگ

کما
ِش

آر

آن گاه: آن هنگام، آن زمان

استوار: پایدار، پابرجا، محکم

اندوهگین: غمگین، غّصه دار، سوگوار

ایمان: اعتقاد، باور

بامداد: صبح زود، اّول صبح

بردباری: شکیبایی، صبر

بی تاب: بی قرار، ناآرام

پایداری: ایستادگی، مقاومت

پوالدین: ساخته شده از فوالد، بسیار محکم، نیرومند

پهلوان: دلیر، شجاع، نیرومند

کوچک شمردن کردن،  تحقیر: خوار 

تناور: تنومند، درشت پیکر، دارای ساقه ی بزرگ و قوی

تــوران: نژادی ایرانی در منطقه ی آســیای میانه، نام ســرزمینی 

در  کهــن.  ایــران  و شمال شــرق  مرزهــای شــمال  آن ســوی  در 

داســتان های مّلی، جنگ هــای ایرانیــان و تورانیان بخش های 

مهّمی از رویدادهای حماسی را تشکیل می دهد.

که ماننــد تیغ باشــد، لبه ی برنده ی شمشــیر،  تیغــه: هــر چیــزی 

چاقو و...

تیزبال: سریع، تیزپرواز

خاور: مشرق، مقابل باختر )مغرب(

دشواری: سختی، زحمت، مشکل

رشید: راست قامت، دالور

گار: اّیام روز

کردن کردن: آزاد  رها 

که به آهستگی و زیر لب خوانده شود. زمزمه: آوازی 

سامان: نظم و ترتیب

گروه بزرگی از جنگجویان سپاه: لشکر، 

کاری سرانجام: عاقبت و پایان 

سربلندی: سرافرازی، افتخار

سرپنجه: نیرومند و  توانا

کمبود عیب: نقص، 

کردن: از دست دادن مال یا جان در راه رسیدن به هدفی فدا 

فرمان: دستور

فرود آمدن: پایین آمدن

کمان: ابزار تیراندازی

گام: َقدم

ماهر: ِزَبردست

َنَبرد: جنگ

کاستی کمی و  نقص: عیب، 

نیمروز: میان روز، وسط روز

نیرومند: دارای زور و قدرت، قوی

کردن کمک  کردن:  یاری 

ان
بار

بام: باالی ساختمان، پشت بام

ُبّران: دارای خاصیت یا توانایی بریدن، ُبرنده، تیز

پند: اندرز، نصیحت

کوتاِه خواندنی همراه با سازهای موسیقی  ترانه: قطعه ی 

که هنــگام رعدوبــرق از آســمان به  تنــدر: بانــگ رعــد، صدایــی 

گوش می رسد.

درس ششم
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ان
بار

 جاودانی: ابدی، همیشگی،  دائمی

ک چاُبک: تند و سریع، چاال

ک، چابک ُچست: چاال

ُخّرم: شاد، خوشحال، شادمان

خواه: خواستن

دیرین: قدیمی

ّران: در حال غّریدن، غّرش کنان
ُ

غ

گریزنده گریزان: شتابان، 

کندن مروارید  گوهر فشاندن، پرا گوهرفشانی: 

گوارا: خوب، لّذت بخش 

گوهر، مروارید هر: 
ُ
گ

نهانی: پنهانی

یادم آَرد: یادم می آورد

درسنامه

کاملــی را به شــنونده یا خواننــده منتقل می کنــد و هم یکی از  کــه هــم پیــام  کلمــه تشــکیل می شــو د  کــه جملــه از یــک یــا چنــد   آموختــی 

لحن های خبری، عاطفی، پرسشی و دستوری را دارد.

جمله ی خبری: امروز هوا ابری است.  

کو سرپنجه ی ایمان؟ کو بازوی پوالدین و  جمله ی پرسشی )سؤالی(:   

جمله ی عاطفی )تعّجبی(: به! چه زیبا بود باران!  

کن. جمله ی دستوری )امری(: به عالمت های رانندگی توّجه   

که با آن، معنی دو جمله به هم ارتباط پیدا می کند. به این حرف،  کردن دو جمله، از حرف »و« اســتفاده می شــود  گاهی برای وصل   

»نشانه ی ربط« یا »پیوند« می گویند.

کرد. گذاشت و برای سربلندی ایران فدا خواهم    من جان خود را در تیر خواهم 

کارگاه تمرین

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1 فرزندم، درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

کاملی را می رساند.     که پیام ناقص یا  کلمه تشکیل شده است  الف( جمله از چند 

ب( عالمت پایان جمله ی خبری، ویرگول است.            

کمان گیر«، جنگ بین ایران و توران بود.             پ( با توّجه به متن درس »آرش 

گیالن است.             ت( شعر »باران«، درباره ی حال و هوای جنگل های 

2 فرزندم، با توّجه به لحن و آهنگ هر یک از جمله های زیر، عالمت مربوط به آن جمله را بگذار و بنویس چه نوع جمله ای است.

نوع جمله: الف( فردا هوا ابری است    

نوع جمله: کی    ب( چه آسمان پا

نوع جمله: که باز آرد پشیمانی   کاری  کند  پ( چرا عاقل 

نوع جمله: کنید    ت( توّجه 
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کن و ترکیب تازه ای بساز. کلمه های مناسب را به هم وصل  3 عزیزم، 

گوهر

باز

کمان

نیرو

سر

گیر

پنجه

مند

گو

فشان

کن و با توّجه به آهنگ ها، عالمت مناسب هر جمله را بگذار. 4 جمله های به هم ریخته ی زیر را مرّتب 

الف( سامان، تیری، مرز را، می دهد، پرواز

کدام، خواهد داد، انجام  کار بزرگ، را،  ب( تیرانداز، این، 

.
:

؟ !

،

گلم، برای هر قسمت عالمت مناسب بگذار.   5

الف( راستی چه پیشنهاد دشواری   مگر یک تیر چقدر می تواند دور بشود  

کار بزرگ را انجام خواهد داد   کدام تیرانداز این  ب( 

کرد  گذاشت و برای سربلندی ایران فدا خواهم  پ( من جان خود را در تیر خواهم 

کوه ها و دریاها   ت( ای خدای آسمان ها   ای آفریدگار 

گوارا بود باران  / َبه   چه زیبا بود باران   ث( بس 

کوتاه امری بنویس. 6  یک جمله ی 

7 با واژه های زیر، جمله های عاطفی بساز.

ماهر ..............................................................................................................................................................................

رشید ................................................................................................................................................................................

کمان گیر«، عاقبِت آرش چه شد؟ 8 با توّجه به متن درس »آرش 
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کن. 9 نام یکی دیگر از پهلوانان ایرانی را بنویس و او را در دو سطر معّرفی 

درکودریافت

با توّجه به متن زیر به پرسش های داده شده پاسخ بده.

ک  که او قیامی مردمی را علیه فرمانروایی ضّحا ق به ایران باستان است. در شاهنامه آمده است 
ّ

کاوه ی آهنگر شخصیتی اسطوره ای متعل

کاوه آهنگر بر سر نیزه زده بود.  که  کاویانی« بود. این درفش، لباس چرمی آهنگران بود  کرد. نشان جنگ و حرکت او، »درفش  برنامه ریزی 

ک برهاند. این  ک را شکســت دهد و مردم را از ظلم چندصدســاله ی ضّحا کمک فریدون، یکی از فرزندان جمشــید، توانســت ضّحا او به 

شخصیت در نزِد ایرانیان، همواره یادآور عدالت خواهی و ظلم ستیزی است.

شاه دراگه1  ز  شد  ربون  اکوه  بازاراگه3چو  شگت  اجنمن2  ربَو 

خواند رفیاد  و  ربرخویشد  خواندیمه  داد4  سوی  رسارس  را  هجان 

هب دتس زینه  رتف  یمه  زیدان  رپتسرخوشان  نادماران5  ای  هک 

دنک رفیدون  وهای  کو  دنک6یسک  ریبون  حّضاک  نبد  از  رس 

اتس ارهمین8  همرت  اکنی  هجان آرفنی9 را هب دل دمشن اتسپبویید7 

1 کاوه ی آهنگر، چه نشانی داشت؟

کدام شخصیت به مبارزه برخاست؟ 2 کاوه با 

کاوه یادآور چه چیزی است؟ در نزد ایرانیان   3

4 جمله ای در وصف »کاوه« بنویس.

4- داد: عدل 3- بازارگاه: مانند بازار  2- انجمن: جمع مردم  1- درگاه: دربار 
کسی رها شدن، اعالم دوری و بیزاری ُجستن  کردن: از اسارت  کسی بیرون  6- سر از بند  5- نامداران: پهلوانان 

9- جهان آفرین: خداوند  8- اهریمن: شیطان  کردن  کردن، جست وجو  7- پوییدن: تالش 
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بازی

که میمون به موزها می رسد مشّخص شود. که نام پهلوانان ایرانی در آن آمده است تا مسیری  کن  قسمتی را  رنگ 

یار
ند
سف
ا

سهراب

ابنسینا

پروفسورحسابی

ب
سیا

فرا
ا

تم
رس

ون
الط

اف

می
جا

تی
تخ
ن
لوا
په
ن
ها
ج
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پرسشهایچهارگزینهای

کیست؟ 1 شعر »باران« سروده ی 

2( اسدالّلـه شعبانی گیالنی   گلچین   )1

کشاورز 4( ناصر  3( شکوه قاسم نیا  

گی های زیر را ندارد؟ کدام یک از ویژ 2 جمله ، 

کلمه تشکیل می شود. 1( از یک یا چند 

کاملی را به شنونده یا خواننده منتقل می کند. 2( پیام 

3( جمله لحن و آهنگی خاص دارد.

4( پیامی را بدون لحن و آهنگی خاص بیان می کند.

کسی بود؟ 3 فرمانده  سپاه تورانیان چه 

2( افراسیاب 1( آرش  

4( اسفندیار گودرز    )3

گزینه های زیر، فعل نیامده است؟ کدام یک از  4 در 

کردند.  1( تورانیان پیشنهاد 

که تیر فرود آید 2( هرجا 

3( ای خدای آسمان ها 

کار بزرگ را انجام خواهد داد کدام تیرانداز این   )4

کدام یک از و اژه های زیر است؟ 5 واژه ی »خاور«، متضاد 

2( شمال 1( شرق  

4( جنوب 3( غرب  

6 در متن زیر چند جمله وجود دارد؟

کمان رها شود، همه ی نیروی من از تن بیرون  که تیر از  »خوب ببینید! در بدن من، هیچ نقص و عیبی نیست؛ اّما خوب می دانم همین 

خواهد رفت«.

2( چهار 1( دو  

4( پنج 3( سه  
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نامنامه)اعالم(

گیالنی، در ســال 1287 خورشــیدی در رشــت به دنیا  گلچین  دکتــر مجدالّدیــن میرفخرایــی، با نام هنری 

که در آن، از زبان یک روســتایی به درد و رنج و  آمد. یکی از شــعرهای زیبای او »رنج روســتاییان« اســت 

سختی مردم روزگار می پردازد. گلچین گیالنی

مسافر تاکسی به راننده گفت: »آقای راننده، شما می توانید اسم چندتا از شاعران مهّم ایران را بگویید؟«
راننده گفت: »بله قربان... حافظ، سعدی، خاقانی، فردوسی...«

مسافر حرف راننده را قطع کرد و گفت: »خیلی ممنون... می خواستم سر فردوسی پیاده شوم. اسمش 
را یادم رفته بود!«

لطیفه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................................................
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مهماِنشهرما
درس هفتم

واژهنامه

ما
هر

ش
اِن
هم
م

کسی رفتن، پیشواز استقبال: به پیشواز 

انتظار: چشم به راه بودن، امید داشتن

کم کم، آهسته آهسته اندک اندک: 

برخی: بعضی

بی صبرانه: زود، با بی طاقتی، با اشتیاق بسیار، ناآرام

پدید آمدن: آشکار شدن

ُپرتوان: ُپرنیرو، توانا، ُپرقدرت

پوشش: لباس

تپش: تپیدن، جنبش، حرکت

جنبش: حرکت، تکان

حضور: حاضر بودن، وجود

خروشان: پرسروصدا

قبلی  تصمیم گیری  و  بیرونی  دخالت  بــدون  آنچه  خــودجــوش: 

به وجود آید.

کردن به چیزی بدون برداشتن  خیره شــدن: توّجه عمیق، نگاه 

چشم از آن

ُرخسار: روی، چهره، سیما

غوغا: سروصدا

کسی بودن کشیدن، پیوسته منتظر  لحظه شماری: انتظار 

محور: اساس، مبنا

کاری را انجام دهند. که وظیفه دارند  کسانی  مسئوالن: 

نشاط: شادی، شوق

نشاط انگیز: شادی بخش، آنچه موجب شادی می شود.

نگار: محبوب

همهمه: سروصدا

گاه باش هین: بدان، آ

ظار
انت

کردن، اهمّیت دادن کردن: توّجه  اعتنا 

اندوه: ناراحتی، غم و ُغّصه

گفتن، همراه با تعریف و  تحســین آمیز: آمیخته با ســتایش و آفرین 

تمجید

ک دلگیر: غمگین، اندوهنا

دلهره: نگرانی

سردرگم: درهم و َبرهم، به هم پیچیده

شتابان: باعجله

ُکُلفتی ضخامت: 

طعنه: سرزنش، بدگویی

گرفتن: یادگرفتن فرا

کار بــرای  کــردن محــّل   مرخصــی: آزاد شــدن،  اجــازه ی تــرک 

مّدت محدود

َمشام: بینی

درس هفتم
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درسنامه

+ نامه ساخته شده است. که از ترکیب بار  که بعضی واژه ها از ترکیب دو قسمت ساخته شده اند؛ مثل بارنامه   عزیزم می دانی 

که ترکیب »خود« با واژه ها ی دیگر است. حال با صورت دیگر آن آشنا می شوی 

که فقط به خودش فکر می کند.  کسی  خودخواه: یعنی  خود + خواه    

که فقط نظر خودش را قبول دارد. کسی  خودرأی: یعنی  +  رأی   خود   

که جوهر در مخزن آن می ریزند و بدون زدن در دوات با آن می نویسند. +  نویس  خودنویس: یعنی قلمی  خود   

که فقط رفتار خودش را می پسندد. کسی  +  پسند  خودپسند: یعنی  خود   

کرده ای؟ هر داستان از قسمت ها و عناصر مختلفی ساخته شده است؛ مانند: که خوانده ای، توّجه   عزیزم، تا به حال به داستان هایی 

گل های  خ،  گل سر که در داستان نقش دارند؛ برای مثال، شخصیت های داستان »انتظار«،  کسانی  هستند  1 شخصیت های داستان: 

سوسن، درخت سیب، نرگس و محّمدتقی )برادر نرگس( هستند.

2 زمان: نشان می دهد داستان در چه زمانی )گذشته، حال، آینده( اّتفاق افتاده است.

خ داده است؛ برای مثال، مکان داستان »انتظار«، باغچه ی خانه ی نرگس است. 3 مکان: نشان می دهد داستان در چه مکانی ر

خ یا آمدن محّمدتقی از  گل سر که در طول داستان پیش می آید؛ برای مثال، شکفتن  4 اّتفاق های داستان: حوادث یا مسائلی است 

جبهه، از اّتفاق های داستان »انتظار« هستند.

خ حتی پس از چیده  گل سر که از موضوع داستان می گیریم؛ برای مثال، نتیجه ی داستان »انتظار«، خوشحالی  5 نتیجه: پیامی است 

شدن به  دست نرگس است؛ چون محّمدتقی او را الی صفحه های قرآن می گذارد.

که  که بعضی جمله ها با نشــانه ی ربط یا پیوند »و« به هم وصل می شــوند. اینک می آموزی  گذشــته آموختی   دوســت عزیزم، در درس 

کامل و آهنگ  که معنــای  کلمه هایــی ماننــد »اّمــا« و »ولــی« هــم جمــالت را بــه هم پیوند می دهنــد؛ یعنی دو جمله   عــالوه بــر ایــن نشــانه، 

کلمه ی »اّما« یا »ولی« به هم وصل می شوند. خاص خود را دارند، با 

کتاب فارسی اش را نیاورد.   زهرا به خانه ی ما آمد   ولی    
                               جمله ی اّول                                         جمله ی دوم

                                                  نشانه ی ربط )پیوند(

کارگاه تمرین

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1 فرزندم، درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

گاهی.     الف( »هین«، یعنی آ

 ب( با توّجه به درس »مهمان شهر ما«، بّچه ها از خانه هایشان به  سمت محّل حضور آقا رفتند.    

پ( »زمان« از عناصر داستانی به حساب می آید.         

ت( با توّجه به درِس »مهمان شهر ما«،یکی از شخصیت های داستان »آقا« بودند.    
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کن. که می توانند با »خود« ترکیب شوند، رنگ  2 بادکنک هایی را 

بین

کار

راه

جوش

بند

 

رو

پرداز

ساخته

بان

پرستی

 

3 معنی واژه های زیر را بنویس.

نشاط .................................................
 

َمشام .................................................

طعنه .................................................
 

تپش .................................................

محور .................................................
 

رخسار .................................................

که نشانه ی ربط »اّما« آنها را به هم پیوند دهد. کادر پایین دو جمله بنویس  4 فرزندم، در 

اّما ................................................................. .................................................................... 

5 تصویر مقابل، تو را یاد چه َمَثلی می اندازد؟ 

که از ترکیب »خود« و واژه ای دیگر درست شده باشد. 6 دو مثال بزن 

خود + ............. .................................................
 

خود + ............. .................................................
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کن. 7 ترکیب های زیر را معنی 

الف( خودرأی یعنی ............................................................................... .

ب( خودسر یعنی ................................................................................... .

پ( خودکار یعنی ................................................................................... .

ت( خودآموز یعنی ................................................................................. .

کمان گیر« چه بود؟ 8 نتیجه ی داستان »آرش 

گل بهار نمی شود« چیست؟ 9 معنی َمَثل »با یک 

درکودریافت

با توّجه به متن زیر به سؤال های داده شده، پاسخ بده.

گوزنی به لب چشــمه رفت تا آب بنوشــد. وقتی عکس خودش  ســال ها پیش، 

گفت: »کاش شاخ هایم بزرگ تر و پهن تر می شدند«. بعد،  را در آب دید، 

که  گفــت: »چــه پاهــای زشــتی!... حیف  کــرد و  نگاهــی بــه پاهایــش 

پاهایم خیلی الغر و اســتخوانی اند. مثل چوب کبریت می مانند!« 

ه ی شیری پیدا شد و گوزن پا به فرار گذاشت. 
ّ

همین موقع، سروکل

ق 
ّ
او از میان دشت دوید، از شیر دور شد و به جنگل رسید. او موف

که داشت خودش را نجات  شده بود با استفاده از پاهای تیزرویی 

کمی تــوی جنگل جلو رفت، شــاخ هایش به  کــه  دهــد؛ اّمــا همیــن 

کرد! شیر هم به او رسید و آماده ی حمله  گیر  شاخه های درختی 

گفــت: »چقدر  کــه بــه پایــان عمــرش نزدیــک شــده بود،  گــوزن  شــد. 

کــه فکر می کردم الغر و زشــت اند، مرا نجات دادند؛  نــادان بــودم! پاهایــی 

که آرزو می کردم بزرگ تر و پهن تر شوند، مرا به دام انداختند!« اّما شاخ های زیبایم 

لئو تولستوی

گوزن« را بنویس. 1 دلبندم، عناصر داستان »شاخ 

کن و بنویس. 2 واژه های جمع را در متن داستان پیدا 
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جدول

کن.  کامل  جدول را 

1- از عناصر داستان

2- برکت سفره

3- راست قامت، دالور

4- از نشــانه های ربط دو 

جمله

بــدون دخالــت  آنچــه   -5

بیرونی به وجود آید.

6- باعجله

بازی

عزیزم، با انتخاب راه درست، پسربّچه را به مدرسه برسان.

رأی

خود

نویسآموز

وار

خروش

کفا

ساخته

پسند

جوش

رو

دار
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پرسشهایچهارگزینهای

گزینه های زیر، َمَثل است؟ کدام یک از   1

2( جای سوزن انداختن نیست که نگار می رسد  1( آب زنید راه را، هین 

4( مرز را پرواز تیری می دهد سامان 3( هرکه بامش بیش، برفش بیشتر 

گزینه های زیر، از عناصر داستان نیست؟ کدام یک از   2

4( هدف 3( نتیجه  2( مکان  1( زمان 

گزینه ها متفاوت است؟ کدام واژه با بقّیه ی   3

4( خوددار 3( خودکار  2( خودرأی  1( خوردنی 

4 معنی واژه ی »خودپسند« چیست؟

که خودش درسش را می آموزد. کسی   )2 که فقط نظر خودش را قبول دارد.  کسی   )1

کاری را انجام می دهد. که بی اجازه  کسی   )4 که فقط رفتار خودش را می پسندد.  کسی   )3

کیست؟  کردن باید محور تالش باشد« از  5 جمله ی »فکر 

4( شهید باهنر 3( شهید مطّهری  2( امام خمینی  م رهبری 
ّ
1( مقام معظ

نامنامه)اعالم(

ســّیدعلی حســینی خامنــه ای، فرزنــد مرحــوم حّجت االســالم حــاج ســّیدجواد حســینی خامنــه ای، در 

گشود. ایشان دومین پسر خانواده بودند و زندگی  فروردین 1318 شمسی در مشهد مقّدس چشم به دنیا 

پدرشان نیز مانند دیگر روحانیون، بسیار ساده بود. خود ایشان می فرمایند: »پدرم روحانی معروفی بود؛ 

که در  اّمــا خیلی پارســا بود. زندگی ما به ســختی می گذشــت. من یادم هســت شــب هایی اّتفــاق می افتاد 

کشمش بود«. منزل ما شام نبود. مادرم با زحمت برای ما شام تهّیه می کرد، آن شام هم نان و 

ایشــان تحصیــالت خود را ابتدا در حوزه ی علمیه ی مشــهد، بعد در حــوزه ی علمیه ی نجف و بعد از آن، 

گرد استادانی همچون آیت اهلل بروجردی، امام خمینی،  در حوزه ی علمیه ی قم ادامه دادند. ایشان شا

شیخ حائری یزدی و عاّلمه طباطبایی بودند و از همان ابتدا، در مبارزات سیاسی علیه حکومت طاغوت 

فّعالیت داشتند؛ بارها به زندان افتادند و حّتی تبعید نیز شدند.

رهرب معظّم انقالب

پسر الغر به پسر چاق گفت: »باز هم که چاق تر شدی! راستی، چرا پدرت هر سال یک تلویزیون 
بزرگ تر می خرد؟!«

ببیند، من جلوی تلویزیون می ایستم!« پسر چاق گفت: »چون وقتی می خواهد فوتبال 

لطیفه
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پرسشهایپایانیفصل

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1 فرزندم، درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

کلمه است.     الف( جمله فقط یک 

گیالنی است.         گلچین  ب( شعر »باران« سروده ی 

کلمه ی »ذهن«، اندیشه است.        پ( معنای 

ت( اّتفاق های داستان از عناصر داستان است.      

کن. 2 جاهای خالی زیر را به درستی پر 

 ........................................... باران  باز  الف( 

 ..................................................... می خورد 

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

........................................................... توی 

................................ و ................................ 

................................ و ................................ 

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

باران  .........................................................

خوب و .......................................................

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

................................ و ................................ 

 .......................................................... دو  با 

کلمه تشکیل می شود و................. را به شنونده انتقال می دهد. ب( جمله از یک یا چند 

که ............................................. . کسی  پ( خودرأی یعنی 

ت( معنی واژه ی محور، ........................ است.

کن. گزینه ی درست را انتخاب   3

کدام واژه با بقّیه متفاوت است؟ الف( 

4( خودنویس 3( خودکار  2( خودمانی  1( خودپسند 

گزینه نادرست است؟ کدام  ب( امالی 

4( سامان: نظم 3( رخسار: سیما  2( تپش: حرکت  1( نشات: شوق 

گزینه جمله ی امری آمده است؟ کدام  پ( در 

کو سرپنجه ی ایمان؟ کو بازوی پوالدین و   )2 1( ایرانیان! قهرمانی آرش را خوب بنگرید. 

4( مرز را پرواز تیری می دهد سامان. کرد آرش.  کار صدها، صد هزاران تیغه ی شمشیر   )3

گزینه های زیر، عالمت جمله ی عاطفی )تعّجبی( است؟ کدام یک از  ت( 

، )4  ! )3 2( ؟   . )1

کدام یک ضرب المثل نیست؟ ث( 

2( عاقبت، جوینده یابنده است. گل بهار نمی شود.   1( با یک 

که نگار می رسد. 4( آب زنید راه را، هین  کوه نمی رسد، آدم به آدم می رسد.  کوه به   )3
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کامل نیست؟ گزینه جمله ی  کدام   ج( 

2( مهمان شهرما، آمد. 1( مژده دهید باغ را، بوی بهار می رسد. 

4( روَبه پرفریب و حیلت ساز 3( جوینده، یابنده است.  

که از دو قسمت معنادار ساخته شده اند، عالمت بزن. 4 فرزندم، واژه هایی را 

چیره دست ورزش بارنامه باران

زمستانخودجوششناسنامهخودرو

5 با واژه ی »خودپرداز« جمله های امری، خبری، عاطفی و پرسشی بنویس.

جمله ی امری ..............................................................................................................................................................................

جمله ی خبری ..............................................................................................................................................................................

جمله ی عاطفی ..............................................................................................................................................................................

جمله ی پرسشی ..............................................................................................................................................................................

6 با توّجه به شعر »باران« به سؤال های زیر پاسخ بده.

کیست؟   الف( شاعر این شعر زیبا 

کدام شهر را توصیف می کند؟  ب( این شعر حال و هوای 

کن و بنویس.  پ( دو جمله ی عاطفی در شعر پیدا 

کن و بنویس.  ت( دو واژه ی غیرساده در شعر پیدا 

7 دو نشانه ی ربط یا پیوند را بنویس و برای هر یک مثال بزن.

کن.  8 جمله را تعریف 

کدام استان زیبا از ایران عزیزمان هستی؟ درباره ی آن، یک بند بنویس. 9 اهل 
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فصل   4فرهنِگ بومی
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زاد درس آ
درس هشتم

واژه نامه

از َبهر اینکه: به  خاطر اینکه، برای اینکهابله: نادان

پیشنهاد مهروماه برای درس هشتم

گمشده َخِر     

کوچه و بازار می رفت و ُشکر خدا می کرد.  کرده بود. در  گم  ابلهی َخَرش را 

گم نکرده ای؟!« گفتند: »چرا ُشکر می کنی؟ مگر خرت را  به او 

گفت: »از َبهر اینکه خودم بر خر ننشســته بودم. وگرنه امروز، روز چهارم 

گم شده بودم!« که من هم  می شد 

عبید زاکانی

درس نامه

چهار دسته ی زیر از نظر لفظ و معنی با هم ارتباط دارند:

2 خوب و بد، صلح و جنگ، غم و شادی، درست و غلط 1 نور و روشنایی، ظلمت و تاریکی، صلح و آشتی، پایه و اساس 

4 اساس و اثاث، حیات و حیات، خواست و خاست 3 محسن و ُحسن، احسان و تحسین، علم و عالم  

کلمه ها »مترادف« می گویند؛ مانند: خوب و نیک. که معنی یکسان دارند؛ یعنی هم معنی اند. به این  کلمه هایی اند   دسته ی اّول، 

کلمه های »متضاد« یا  گروه،  که معنی مخالف دارند؛ یعنی معنی آنها درســت مقابل هم اســت. به این  کلمه هایی اند   دســته ی دوم، 

»مخالف« می گویند؛ مانند شب و روز.

کلمه ها »هم خانواده «اند؛ مانند عابد،  که ریشــه ی مشــترک دارند و از نظر معنی به هم نزدیک اند. این  کلمه هایی اند   دســته ی ســوم، 

معبد و عبادت.

کلمه های هم خانواده، باید پشت سر هم باشد. در غیر این صورت،  کلمه است. این سه حرف اصلی در  منظور از ریشه، سه حرف اصلی 

کلمه ی عامل با معلوم، هم خانواده نیست؛ زیرا ترتیب حرف های اصلی در آنها، یکسان نیست. کلمه ها هم خانواده نیستند؛ بنابراین 

درس هشتم
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کلمه ی عامل   ع، م، ل سه حرف اصلی در 

کلمه ی معلوم   ع، ل، م سه حرف اصلی در 

که در امال و معنی متفاوت اند؛ ولی مثل هم خوانده می شوند؛ مانند خار و خوار. کلمه های »متشابه« یا »هم آوا« هستند   دسته ی چهارم، 

کارگاه تمرین

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1  فرزندم، درستی یا نادرستی جمله  های زیر را با رنگ 

کانی است.     گمشده« اثر عبید زا الف( متن »خر 

گل ها هستند.             ب( »کاج، سرو و صنوبر« از طبقه ی 

کلمه های »خوار« و »خار« هم خانواده اند.             پ( 

ت( با توّجه به درس »ارزِش علم«، ثروت حکیم باعث نجاتش شد.            

ث( واژه ی »خواجه« به معنی تاجر است.            

کن. کلمه ی مناسب ُپر  2 جاهای خالی زیر را با 

الف( »ماشین، هواپیما و موتور« از طبقه ی ........................... هستند.

ب( شاعِر شعر »خبر داغ«، ........................... است.

گاهی نشانه ی »،« در جمله، عالوه بر درنگ، ........................... هم ایجاد می کند. پ( 

ت( دست باالی ........................... بسیار است.

ث( مثنوی معنوی اثر شاعر بزرگ ایران، ........................... است.

کن. که از دو قسمت ساخته شده ، رنگ  3 واژه هایی را 

شاهنامههدهد

طوطیقرقی

بازرگانخودرو

بارنامهکارنامه

خوددارقارقار

کلمه های هم خانواده و متشابه را با ذکر مثال بنویس. 4 تفاوت 

5 معنای واژه »خودساخته« چیست؟
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کجاست؟ 6 در درس »رهایی از قفس«، مکان داستان 

که انسان با به دست آوردنش، در دریا و خشکی هم سرمایه دار است؟ 7 به نظر تو، آن چیست 

�

8 حرف »ک« در واژه ی زاغک نشانه ی چیست؟ دو مثال دیگر هم بنویس.

�

جدول

کن. کامل  جدول زیر را 

1- با یک .................... بهار نمی شود.

2- آزاد

3- ستون دین است.

4- نگرانی

5- معنی واژه ی »انبوه«

1

2

3

4

5

6

کسی رفتن   6- به پیشواز 

درک و دریافت

با توّجه به متن زیر به سؤال های داده شده پاسخ بده.

کــه ســوت مــی زد و لی لی می کرد و می رفت  چشــمش  کــه داشــت از جنگلــی می گذشــت  همان طــور  روبــاه زرنــگ و حیله گــری بــود 

کنار درختی ایســتاده بود و آواز می خواند  بوبولی  که  به یک خروس افتاد  خروســی 

بامبول! بوبولی بامبول!

گفت  که از تعّجب داشــت شــاخ درمی آورد  جلوتر رفت و  روباِه زرنگ 

  عجــب خــروس ملوســی  چــه صــدای قشــنگی  اّمــا چــرا 

این طوری می خوانی عزیز دلم   

کرد.  خروس با چشــم های شیشــه ای و ســرخش، او را نگاه 

تــوی حافظــه اش دنبــال اّطالعاتــی از  گرفــت و  را  او  عکــس 

گشت!... وقتی همه چیز را درباره ی او  فهمید،  این موجود 

کرد. فوری پرید روی اّولین شــاخه ی درخت  احســاس خطر 

گفت: »بوبولی بامبول! بوبولی بامبول!« و 

گفــت: »تــا بــوده و نبوده،  کــرد و  روبــاه خنــده ی تیــز و تمیــزی 
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خروس ها قوقولی قوقول می کردند. تو چرا این گونه می خوانی عزیز دلم؟!«

کــه شــبیه رنگین کمــان مصنوعــی بــود، تــکان داد و گفت: »من جدیدتریــن و زیباترین خروس جهانم. من  خــروس بال هــای رنگارنگــش را 

گفته با غریبه ها حرف نزنم«. که هرطوری دلم بخواهد، بخوانم. تازه، صاحبم هم  برنامه ریزی شده ام 

گردنش را 45 درجه به راست چرخاند و به دوردست ها خیره شد. بعد از این حرف، خروس سر و 

چشم های روباه برقی زد و مثل دو ستاره، روشن و خاموش شد. مّدت ها بود خروس شکار نکرده بود. آن هم خروس رباتی! برای همین 

بی است«.
ّ

کند؛ وگرنه تقل که قوقولی قوقول  گفت: »تو مشکل داری جانم. خروس خوب و استاندارد، خروسی است 

بی است«. بعد برنامه ی صدایش را تغییر داد و 
ّ

کی تقل که  گفت: »االن حالی ات می کنم  این حرف، به خروس خیلی برخورد. توی دلش 

زد زیر آواز: »شوپولی شوپول! شوپولی شوپول!« 

گذاشت و هی خندید، هی خندید: »بلد نیست... هه هه هه... بلد نیست!« کرد. دستش را روی دلش  روباه از خنده غش 

کرد و این  بار خواند: »توتولی توتول! توتولی توتول!« ه اش را تکانی داد. زبانش را تنظیم 
ّ

کل خروس، 

که نتواند  گرفته بود از خنده. افتاده بود روی زمین و همین طور ریسه می رفت: »وای خدا!... بلد نیست. خروسی  که روباه دل درد  وای 

کند، به درد زنِگ در خانه هم نمی خورد!« قوقولی قوقول  

کرد: »قوقولی  گشت و برنامه ی صدا را پیدا  کرد. حافظه اش را  کرده بود. برای همین، یک  بار خودش را خاموش و روشن  خروس قاتی 

قوقول! قوقولی قوقول!«

گفت: »خروس هم خروس های  کــه  کرده بود. این بود  گفــت: »به بــه! حــاال شــد. ایــن شــد یــک حرفــی«... اّما بهانه ی دیگری پیدا  روبــاه 

که نمی توانی موقع خواندن چشم هایت را ببندی، به چه دردی می خوری؟« قدیم. موقع خواندن، چشم هایشان را می بستند. تو 

ِکیفش بیشتر است«. گفت: »با چشم بسته بخوان. این طوری  کنم؟« روباه  گفت: »چه کار  خروس 

ک شده بود، چشم هایش را بست  کردن صدای واقعی اش خوشش آمده بود و آن داستان قدیمی هم از حافظه اش پا که از پیدا  خروس 

و زد زیر آواز: »قوقولی قوقول!...«

اّما... چشم بستن همان و به چنگ روباه افتادن، همان. روباه با خوشحالی او را زد زیر بغل و راه افتاد: »هاها! یک  بار دیگر داستان 

کلک قدیمی اثر داشته باشد!« قیت. اصاًل فکر نمی کردم در دوران جدید، آن 
ّ
روباه و خروس تکرار شد. البّته این  بار با موف

کاری نداشته باش! من یک خروس ربات هستم«.  گفت: »با من  خروس با التماس 

گفت: »جّدی؟ فکر می کنی من  چی هستم؟ روباه واقعی؟! من هم مثل خودت...« روباه خنده ی بلندی سر داد و 

کرد و به زمین افتاد... شتلق! شتلق! تلق لق لق لق... ق... گیر  اّما همین موقع، پای روباه به سنگی 

کمی  کرد. با  که تازه فهمیده بود روباه هم ربات اســت، خیلی تعّجب  زمین خوردن همان و بیرون افتادن باتری روباه، همان. خروس 

کشیده شده بود. که فلزی بودند و پوست زیبایی رویشان  کشید؛ دست هایی  َورجه  وورجه خودش را از دست های روباه بیرون 

کرد: »ظاهرش خیلی طبیعی بود؛ اّما جا ی باتری اش اصاًل  گفت. با خودش فکر  کارخانه ی سازنده ی روباه آفرین  خروس توی دلش به 

که بهترین جای باتری دنیاست«. استاندارد نبود! بنازم به جای باتری خودم 

گوگول!« گوگولی  گوگول!  که دلش خواست خواند؛ مثاًل این طوری: »گوگولی  بعد، بال بال زد و روی درختی نشست. هر طور هم 

فرهاد حسن زاده
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کن و بنویس. 1 اسمی زیبا و مناسب برای این داستان پیدا 

2 عالئم نگارشی قسمت های مشّخص شده را بگذار.

کن و این سه جمله را بنویس. 3 در متن »روباه و خروس« جست وجو 

جمله ی  خبری:

جمله ی احساسی:

جمله ی پرسشی:

گر بخواهی این داستان را خودت بنویسی، چگونه آن را تمام می کنی؟ 4 ا

پرسش های چهارگزینه ای

گزینه در طبقه ی »گل ها« قرار می گیرد؟ کدام   1

گندم، مریم 2( تمشک،  گلگون،  نرگس، بنفشه    )1

4( نیلی، نرگس، نسترن 3( نرگس، بنفشه، زنبق  

کدام یک از نشانه های زیر در جمله ی »مادر نرگس امروز به باغ رفت«، تفاوت معنایی ایجاد می کند؟  2

2( ؟   ! )1

»« )4   ، )3

گزینه، َمَثل آمده است؟ کدام  3 در 

کردن باید محور تالش باشد. 2( فکر  گل بهار نمی شود.   1( با یک 

4( به دست آورید، آنچه را ماندنی است.  		 3(	تا توانی دلی به دست آور.	

کدام یک جزء شخصیت های داستان نیست؟ 4 با توّجه به درس »رهایی از قفس«، 

2( بازرگان 1( طوطی  

4( مولوی 3( طوطیان هندوستان  

گزینه با واژه ی »خود« ترکیب معنادار نمی سازد؟ کدام   5

2( دار 1( رو  

4( پسند 3( رود  
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نام نامه )اعالم(

کانی شاعر و طنزپرداز قرن هشتم هجری است. او شاعری ماهر است؛ اّما امروزه، مردم او را بیشتر  عبید زا

گربه می شناسند. با لطیفه ها و منظومه ی معروفش، یعنی موش و 
عبید زاکانی

تعارف کردن چیز بدی نیست؛ اّما اصرار زیاد خوب نیست. یک روز آقا ناصر با رنِگ روی پریده 
با نگرانی پرسید: »چی شده آقا ناصر؟« و حال بد به خانه رفت. همسرش 

آقا ناصر گفت: »هیچی... یه پیرمردی اســپری تنّفســی داشــت. خیلی تعارف کرد که من هم چند 
پاف بزنم!«

لطیفه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................................................
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درس آ زاد
درس نهم

واژه نامه

ِگله طبیب: پزشک، دکترِشکِوه: شکایت، 

پیشنهاد مهروماه برای درس نهم

           بیماری

کرد و  گدایــی نــزد طبیــب رفــت. از درد ِشــکِوه 

گفت: »ای طبیب، بیماری من چیست؟«

تــو  »درد  گفــت:  و  گرفــت  را  او  نبــض  طبیــب 

گرســنگی اســت. امــروز میهمــان مــن بــاش«؛ 

کاسه ای آش برای او آورد. مرد  سپس طبیب 

گفت: »در خانه ی ما، همه  گدا آن را خورد و 

همیــن بیماری را دارند!«

درس نامه

کوتاه شده می آیند. برای اینکه آهنگ شعر حفظ شود، شاعر حرف هایی از یک  کلمه ها به صورت »مخّفف«، یعنی  گاهی در شعر، بعضی 

کلمه را حذف می کند.

که در اینجا مخّفف شده است. روبه همان روباه است    روَبه پرفریب و حیلت ساز  

در نومیدی بسی امید است/ پایان شب سیه سپید است  نومیدی همان ناامیدی و سیه، همان سیاه است.

کن: به نمونه های دیگر از این گونه واژه ها دّقت 

راه  َره گه  گاه  نا نا   ماه  َمه 

درس نهم
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کارگاه تمرین

کن.  کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1 فرزندم، درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

الف( معنی واژه ی »نهان«، پنهان است.    

ب( داور در متِن درس »آفریدگار زیبایی«، خورشید است.        

پ( نشانه ی »،« فقط برای ایجاد مکث در جمله است.        

ت( واژه ها ی »علم« و »عالم« هم آوا هستند.        

کلمات به هم ریخته ی زیر جمله بساز و عالمت نگارشی هر جمله را هم با توّجه به لحن آن، در آخر جمله بگذار. 2 با 

الف( شکر، می کنی، خدا را، هر روز، آیا

ب( رانندگی، راهنمایی و، قوانین، باید، شود، رعایت

پ( مایه ی، آب، است، حیات

کن. 3 واژه های هم آوا را هم رنگ 

حیات

غالب

خواست

خویشثواب

ارز

خاست

حیاط

خیش

قالب
ارض

صواب
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4 معنای واژه های زیر را بنویس.

خواجه .................................................
  

اندوه .................................................

فهم .................................................
  

َرمه .................................................

گاهی ................................................. آ
  

چاره .................................................

5 فرزندم، متن زیر را بخوان و به پرسش ها پاسخ بده. 

سال ها پیش در شهر بلخ، فقیری به در خانه ی ثروتمندی رفت. کمک 

کن  صاحب خانه او  کمک  گفت  به  خاطر ثواب مرا  خواست و 

را دشنام داد و براند 

که چیزی نداده ای  چرا دشنام می دهی   گفت:  حاال  فقیر 

کار غیرصواب است    این 

کن. گیومه، عالمت سؤال و عالمت تعّجب ُپر  الف( داخل  را با عالئم نگارشی مناسب مثل نقطه، ویرگول، 

ب( عناصر این داستان را بنویس. 

کن و بنویس. کلمات متضاد و هم آوای این متن را پیدا  پ( 

که با حرف ربط به هم پیوند داده شده باشند. کن  ت( دو جمله پیدا 

کن پایانی طنزآمیز برای آن بنویسی. ث( قّصه را با ذوق و سلیقه ی خودت ادامه بده و سعی 
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6 برای »پرنده« یک طبقه بنویس.

کن. 7 در هر قسمت جای خالی شعرها را پر 

اخهنالف( ز  یم شگمت  ..........................................دور 

....................................... .................................. هنایناز 

.......................................................... چون   ...............

......................................... ...................................... را

................................ ............................. نپریی دیدب( هب 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هک از آن ...............................رب.

............... پای ..................... .............و ........................... 

 ....................  !  ............................ ، ........... ، ...............

بنودپ( خواب  ..........................................شارپک 

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

 ................... از   ............................................................

 ............................... ................ اعقتب  هب   .....................

بازی

کلمه ها به النه اش برسان. کردن درست  کوچولو را با معنی  ت، مورچه 
ّ
دانش آموز بادق

نقص: ............

هین: ........... ماهر: .............

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

ابله: .
ضخامت: ............

محور: .......خاور: ............
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پرسش های چهارگزینه ای

کلمه های زیر تشدید نمی گیرد؟ کدام یک از   1

4( بردباری 3( ُبران  2( شکرسخن  1( َرد پا 

گزینه ترکیب نمی شود؟ کدام  کلمه ی نامه با   2

4( شاه کار   )3 2( دار  1( بار 

کدام شاعر است؟ 3 بیت زیر از 

کاَرَمت از خّطه ی هندوستان؟« »گفت طوطی را چه خواهی ارمغان     

4( پروین دولت آبادی 3( سعدی  2( حافظ  1( مولوی 

کدام بیت عالمت سؤال الزم است؟ 4 در انتهای 

ماست				 حبس  در  آسمان،  قضای  از  شماست		  مشتاق  که  طوطی  فالن  1(	کان 

خام			 گفِت  زین  را  بیچاره  سوختم  پیام؟		  دادم  چرا  کردم؟  چرا  این،  	)2

بُمرد		 و  لرزید  و  بدرید  َزهره اش  ُبرد		  بوی  دردت  ز  طوطی،  یکی  3(	آن 

هندوستان«	 خّطه ی  از  کارمت  ارمغان		  خواهی  »چه  را  طوطی  گفت  	)4

دکتــر از بیژن خــان پرســید: »شــما گفتیــد کــه هر روز صبح با یک قابلمــه می روید آن طرِف خیابان و 
کلّه پاچه می خرید... فکر نمی کنید برای سالمتی تان خطر داشته باشد؟«

پیاده استفاده می کنم!« بیژن خان گفت: »نگران نباشید... من همیشه از پل عابر 

لطیفه

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................................................................................
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پرسش های پایانی فصل

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1 فرزندم، درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

کلمات هم آوا، هم خانواده است.     الف( اسم دیگر 

کلمه های »عابد« و »معبود« هم خانواده اند.         ب( 

پ( حرف »ک« در واژه ی »روَبَهک«، نشانه ی محّبت است.        

که فقط نظر خود را قبول دارد.     کسی  ت( »خودرأی«، یعنی 

کن. 2 جاهای خالی زیر را با عبارت های مناسب پر 

که پول پرداخت می کند. + .................... دستگاهی است  الف( خود 

ب( .................  + نامه، اسم اثر ماندگار فردوسی است.

کوتاه در جمله است. پ( .................... نشانه ی مکث 

ت( غالب و .................... هم آوا هستند.

کن. گزینه ی درست را انتخاب  3 در هر قسمت 

گزینه های زیر ترکیب معنادار می سازد. کدام یک از  کلمه ی »خود« با  الف( 

2( راز 1( درس  

4( رأی 3( باز  

کلمه ا ی جدید می سازد؟ کدام واژه  ترکیب می شود و  کلمه ی »برگ« با  ب( 

2( ریشه 1( ساقه  

4( شاخه گل    )3

کرد؟ کوه جان خود را فدا  کدام  کمان گیر بر باالی  پ( آرش 

2( سبالن 1( دماوند  

4( تفتان 3( سهند  

کامل می شود؟ کلمه ها  کدام  ت( جاهای خالی شعر زیر به ترتیب با 

............. اســت گل  بــوی  و  رنــگ  اســت«»خــدا در   ............. او  از  گل  و  بــاغ  و  بهــار 

ـ نشان 2( نهان  ـ نهان   1( عیان 

ـ نهان 4( نشان  ـ نیکی   کی  3( پا

کلمه غلط امالیی دارد؟ کدام  ث( 

2( مشتاق 1(  معتدل  

4( مّدت 3( ماحر  
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کن. گروه مناسب خود وصل  4 عزیزم، هر واژه را به 

جاهل- عالمشوق- مشتاق

خواست- خاستقضا- غذا متضاد

ج- استخراجخاور- مغرب خار هم خانواده

علوم- عاِلماساس- اثاث مشابه

حاضر- غایبارز- عرض

کتاب موالناست؟ کدام  5 بیت های درس »رهایی از قفس« از 

6 متضاد واژه ی »خاور« و »انبوه« را به ترتیب بنویس.

کلمه ی »حکیم«، یاد چه واژه های دیگری می افتی؟ آنها را بنویس. 7 با دیدن 

ف بنویس.
ّ

8 با توّجه به درس »رهایی از قفس« چند واژه ی مخف

که لحن آنها متفاوت باشد. کلمه ی »بهار« دو جمله بنویس  9 با 

 

کدام استان زیبا از ایران همیشه  کن  10 دوست عزیزم، سا

سرفرازمان هستی؟  داخل نقشه ی ایران از فرهنگ، آداب  و 

رسوم و زبان استان خود، یک بند بنویس.

�
..............................................................................
..............................................................................

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

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

.........................
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دنیم: نلفگوگنلفگخلنهادگف:گ
تلصیخگآزرهن: کالس:گ

کنید. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1- درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

الف( معرفت، عارف و عرفان هم خانواده اند.    

ب( شعر »برگ درختان سبز در نظر هوشیار...« سروده ی سعدی است.    

کوتاه در خواندن است.     پ( ».« عالمت درنگ یا مکث 

		 گفته هایش از جمله استفاده می کند.     گوینده برای انتقال  ت( 

2- معنی هر یک از واژه های مشّخص شده را بنویسید.

 ...................................... الف( سرود های نشاط انگیز از صداوسیما پخش می شد. 

 ...................................... کرد.          ب( پهلوانی ایرانی تیری به سوی خاور پرتاب 

 ...................................... که از بالی توفان نجات یافته است.    پ( حکیم فهمید 

 ..................................... کرد.        ت( سطح رودخانه ها را با قشر نازکی از یخ بّراق 

کنید. کامل  3- شعرهای حفظی زیر را 

الف(گتنــدر دیوانــه، .......................................

............................................ از  جنــگل  گ

را  ابرهــا   ..................................................

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

****                                                     
روبــه ................................................... ب(گ

............................................... گفــت:  گ

............................ و  درخــت  پــای  رفــت 

........................................... ، عجــب پایی!

4- ویرگول »،« نشانه ی چیست؟ 

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

گیاهی در آن رشد نمی کند«. که  5- مفهوم جمله ی روبه رو چیست؟  »پند برای تو مثل پاشیدن دانه در زمینی است 

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

که با »خود« ترکیب معنادار بسازند. 6- دو واژه بنویسید 

..............................   ...................   + 
خود    ...................................   ...................   + 

خود

 ارزشیابی نوبت اّول
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7-معنی شعرهای زیر را به فارسی روان بنویسید.

ارمغان خواهی  »چه  را  طوطی  گفت:  هندوستان؟«الف(  خّطه ی  از  کارَمت 

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

شماست مشتاق  که  طوطی  فالن  کان  ماست!ب(  حبس  در  آسمان،  قضای  از 

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

کدام َمَثل را به یادت می آورد؟   8- تصویر مقابل، 

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

کنید. کامل  9- نمودارهای زیر را 

گل

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

آب وهوا

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

کدام یک از  واژه های زیر، از دو قسمت معنی دار تشکیل شده است؟ درباره ی آن یک بند بنویسید.  -10
»زمستان - پرستوها - خوش خوان- مهربان ترین - قافله«

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

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

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

ارزشیابی توصیفی آموزگار
نیازمند تالشقابل قبولخوبخیلی خوبهدف های مورد ارزشیابی

کاربرد آنها را می داند. عالئم نگارشی را می شناسد و 

معنی واژه های جدید و شعرها را می داند.

شعرهای حفظی را در خاطر دارد.

مفهوم جمله ها را می داند.

توانایی ترکیب واژه ها را دارد.

ضرب المثل را می شناسد.

توانایی بندنویسی با واژه های داده شده را دارد.



فصل   5نامآوران
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باغچه ی اطفال
درس دهم

واژه نامه

ال
طف

ی ا
چه 

اغ
ب

کردن ابداع: نوآوری، چیزی را از نو پدید آوردن، ایجاد 

گرد هم آمدن، جمعی از دسته های انسانی گروه،  اجتماع: 

کردن کردن، ایجاد  اختراع: پدید آوردن، درست 

اراده: خواست، میل، تصمیم

استعداد: آمادگی، توانایی

کودکان، خردساالن اطفال: جمع طفل، 

کردن، خود را باور داشتن اعتماد به خود: به خود تکیه 

افکار: جمع فکر، اندیشه ها

کن شدن، ماندن گزیدن: در جایی سا اقامت 

اولیا: پدر و مادر

کردن کمک  کسی برداشتن:  بار از دوش 

کردن کردن: قبول  باور 

برگزیده شدن: انتخاب شدن

بهره رساندن: فایده داشتن، مفید بودن، سود رساندن

ُپرشور: ُپرحرارت، با هیجان

پرورش یافتن: تربیت یافتن، تعلیم یافتن

پشتکار: تالش برای انجام کاری، با عالقه کاری را پیگیری کردن

کنجکاو، جست وجوگر جویا: 

کار، شغل حرفه: پیشه، 

خشنود: راضی، خوشحال، شادمان

دایر شدن: تشکیل شدن، ایجاد شدن

دل سوز: مهربان، غمخوار

ذوق: شور و شوق، عالقه و توانایی

کار کسب و  رونق داشتن: خوب بودن وضع 

کردن زیستن: زندگی 

سرگردان: سرگشته، َدربه َدر، ُمتحّیر

سرمشق: نمونه، الگو

ح حال: سرگذشت، زندگی نامه شر

طاق: سقف، طاقچه، بخش قوسی هر چیز

طبع: ذوق، استعداد

عاجز: ناتوان، درمانده

فروزان: تابان، درخشان

کوشا فّعال: ُپرکار، 

قریحه: ذوق، استعداد

کرسی: چهارپایه ای که در زمستان، زیر آن منقل می گذارند، روی آن 

لحاف بزرگ می اندازند و برای گرم کردن خود، دور آن می نشینند.

گوشه ُکنج: 

کودک کودکستان: مهد 

گــچ روی دیوار  کمک  کردن نقش هــای زیبا به  گچ ُبــری: ایجــاد 

یا سقف

گرد: دور و اطراف گردا

لبریز: ُپر، لبالب

مقصود: نّیت، خواسته، آرزو

گذشته مکتب: محّل درس خواندن، نام مدرسه در 

آتــش  و  هیــزم می ریزنــد  یــا  زغــال  آن  در  کــه  منقــل: ظرفــی 

می کنند. درست 

روشن نسازم: روشن نکنم

نخست: اّول

نخستین: اّولین

درس دهم
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ت
حم

ی ر
ما

ه

آیت: نشانه، عالمت، دلیل

ابوالعجایب: پدر شگفتی ها

بین: ببین

رحمت: مهربانی، دل سوزی، بخشایش

گونه خ: صورت، چهره،  ُر

م: دنیا
َ
عال

کردن، مشهور ساختن کردن، برپا  کردن: معّرفی  م 
َ

َعل

قسم: سوگند

َکَرم: لطف، جوان مردی، بزرگواری

ماِسوا: موجودات، مخلوقات، غیر از خدا

کردن ُمدارا: با نرمی و مالیمت رفتار 

مسکین: فقیر، تهی دست

که روی انگشتر می گذارند. نگین: سنگی قیمتی 

کسی بیفتد،  گر ســایه اش بر ســر  که ا ُهما: پرنده ای افســانه ای 

آن شخص سعادتمند می شود.

درس نامه

کاملی را به خواننده یا شنونده می رساند. حال باید  که پیام  کلمه تشکیل شده است  گفتیم، جمله از یک یا چند  که قباًل   همان طور 

کامل نیست؛ پس هر جمله باید یک فعل داشته باشد. که بدون آن، معنی جمله  که اصلی ترین قسمت جمله، »فعل« جمله است  بدانی 

کلمه حتمًا فعل است؛ مانند آمدند. کلمه باشد، آن یک  گر جمله یک   ا

 در زبان فارسی، فعل معمواًل در آخر جمله می آید.

رها با مادرش به مدرسه رفت. کودک خود را به باغچه ی اطفال آورد.   مادر 
            فعل             فعل

کردن فعل می آید، »نهاد« نام دارد. کامل  که برای    قسمت اّول جمله 

علی  رفت.  
                   نهاد    فعل

کلمه هایی مثل »چون« و »زیرا«، جمله ها را به هم وصل می کنند.   

زیرا مریض بود. علی به مدرسه نرفت؛   
                            جمله ی اّول                        جمله ی دوم

کــه می بینــی، جملــه ی اّول )علــی بــه مدرســه نرفــت(، مفهومی را بیان می کنــد و جمله ی دوم )زیرا مریض بود( دلیل اینکه چرا  همان طــور 

علی به مدرسه نرفت را می گوید. 

کارگاه تمرین

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1 فرزندم، درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

کلمه هایی مثل »اّما«، »ولی« و »زیرا« دو جمله را به هم پیوند می دهند.     الف( 

ب( مهم ترین بخش یک جمله، فعل آن است.        

کردن معنای جمله به کار می رود.         کامل  پ( فعل برای 

ت( شعر »همای رحمت« درباره ی حضرت زهرا)س( است.        
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کن و بنویس. کمانک انتخاب  2 فعل مناسب هر جمله را از داخل 

کنجکاو ............................ . )هستم، هستید( کودکی  الف( من 

کتاب ............................ . )می خواندند، می خوانم( ب( من 

پ( مدرسه های دیگر، فرزندم را ............................ . )نمی پذیرم، نمی پذیرند(

که فرزندانشان، خواندن و نوشتن ......................... . )بیاموزم، بیاموزند(  کودکان هرگز باور ........................ )نمی کردند، نمی کردید(  ت( اولیای این 

کردن معنای جمله بنویس. کامل  کلمه هایی برای  3 برای جمله های جدول )الف( فعل مناسب و برای جمله های جدول )ب(، 

الف

. 1- باغچه بان برای فّعالیت های فرهنگی به میهن خود ............................ 

. 2- ما همیشه باید استعدادهایمان را ........................................ 

.  ............................. 3- جّبار باغچه بان روزها و شب های بسیاری را برای ابداع الفبای ناشنوایان 

.  .......................................... کودکان ناشنوا را هم در باغچه ی اطفال  کودکان سالم،  4- او عالوه بر 

ب

1- .................................................................................................... بیاموزند.

2- .................................................................................................... قبول شدم.

3- .................................................................................................... نامیده می شود.

کنیم. 4- .................................................................................................... خدمت 

کادرها بنویس. کن و در  4 چهار فعل در بیت های زیر پیدا 

.....................................       ..................................... هب زج از یلع هک آرد، رسپی اوبالعجائب/ هک َعَلم دنک هب اعمل، هشدای رکالب را  الف( 

.....................................       ..................................... ب( هب زج از یلع هک گوید هب رسپ هک قاتل نم/ چو اریس وتتس انکون، هب اریس کن دمارا 

قیتش 
ّ
کــه باعث موف گی های دیگری داشــت  کتــاب دربــاره ی جّبــار باغچه بان، او چه ویژ گفته شــده در  گی هــای  5 بــه نظــر تــو، به جــز ویژ

کن. کلمه های ربط مثل »چون، اّما، ولی، و« استفاده  شد؟ در یک بند توضیح بده و در آن ، از 
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شعر حفظی

کن و به سؤال های داده شده پاسخ بده. کامل  شعر زیر را 

....................................................................... ای  ....................................................................................یلع 

 ............................. مهه   .................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. زن

چو ...............................................................................هب زج .............................................................................

..................................................... یلع  از   ............................................................. هب اعمل   ............................

گی های امام علی)ع( در شعر آمده است؟ کدام یک از ویژ  1

2 در این شعر به چند واقعه ی تاریخی اشاره شده است؟ یکی از آنها را به دلخواه توضیح بده.

در بیت اّول، منظور از »هما« چیست؟  3

در بیت آخر چه حرفی بیشتر از بقّیه تکرار شده است؟  4

درک و دریافت

با توّجه به شعر زیر به سؤال های داده شده پاسخ بده.

گوش اهمی، شچمامن، صدامی و...

دتسامن، آرزواه و ینازاهمی را ربآورده یم نکدن قلب نم اند      

رما در تاریکی اه رمنهون اند دتسامن ونری اند هک         

انکون دتسامن آزاد اتس

- یبان در دینای نشوا  و درگی تسبه سینت     

آهنا آزادی نم اند        

رما رامنهایی یم نکدن هک هب آرایم،         

با دتسامن، آواز رس یم دمه

آوازی آن قدر لبدن، تا مهه ی نانشوایان آن را نشبوند

دتسامن، راهیی نم اند و آن قدر ونراین، تا مهه ی نایبانیان آن را نیببدن   

از دینای تارکی و اخومش        
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و رجنپه ای هب زندیگ

یم وتامن خوریشد را هک از یمان آن یم وتامن هب دریتس منیبب و نشبوم   

از ورای آمسان آیب حس منک        

و لّذت ومیسقی و نخده،        

و رنیم باران من من را        

با دتسامن اسحاس منک        

دتسامن، لکدی نم هب دینای ریپاومن اند

و قلب نم اند آهنا گوش اهمی، شچمامن، صدامی...    

دتسامن، خود نم سهدنت...        

آماندااستین

)شاعریناشنوا-نابینا(

کن و زیرشان خط بکش. 1 چهار فعل در شعر پیدا 

کادرهای زیر بنویس. که در شعر به کار رفته است را در  2 چهار واژه ی جمع 

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

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

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

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

3 شعر باال نعمت داشتن دست را به خوبی بیان می کند؛ 

جمله ای زیبا درباره ی دست هایت بنویس.
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جدول

کن. کامل  جدول را 

1- مخالف »جوان«

2- نام هنری شاعر »همای رحمت«

کسی بنشیند،  گر بر سر  که ا 3- نام پرنده ای افسانه ای 

سعادتمند می شود.

4- ............... را خمیر می کنند و با آن نان می پزند.

5- نام ............... جّبار باغچه بان، باغچه ی اطفال بود.

6- جمع »عبادت«

7- اصلی ترین بخش جمله

کار 8- پیشه، شغل، 

9- اّولین روز هفته

9

7

6

4

2

1

8

3

5

پرسش های چهارگزینه ای

کدام است؟ 1 اصلی  ترین واژه در جمله ی »کودکستان را باغچه ی اطفال نامیدم« 

4( نامیدم 3( اطفال  2( باغچه  کودکستان   )1

گزینه به  معنی »درمانده« است؟ کدام   2

4( نگهداری 3( عاجز  2( فّعال   1( بیمار 

کیست؟ 3 شعر »همای رحمت« سروده ی 

4( َبهَجت تبریزی 3( شکوه قاسم نیا  2( حبیب یغمایی  1( موالنا 
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کلمه ی »اجتماع« نیست؟ گزینه هم خانواده ی  کدام   4

4( اجماع 3( اجالس  2( جامعه  1( جمع 

گزینه با توّجه به معنای آن نادرست است؟ کدام  5 امالی 

4( ذوغ: شوق 3( بهره: سود  2( حرفه: پیشه  1( مقصود: نّیت 

نام نامه )اعالم(

سّیدمحّمدحســین َبهَجــت تبریــزی )شــهریار( در ســال 1285 به دنیا آمد. او به دو زبان فارســی و ترکی 
شعر می سرود.

شــهریار به ســبب شــعرهایی مثل »همای رحمت« و »شــب و علی«، در میان مردم شــهرت دارد. با این 
گونی مثل موضوعات اجتماعی، مّلی و تاریخی شعر سروده است. منظومه ی  گونا حال، او در زمینه های 

حیدربابا، به زبان محّلی آذری، از زیباترین سروده های اوست. او در سال 1367 از دنیا رفت.

رعب شــاه  دخا  ریش  آن  »یلع 

اگه اتس رسار یلع آ بش ز ا

بش دل  انی  با  داتشه  ُافلیت1 

دل بش حمرم2 رسِالّل3 اتس«

شهریار

از  را  آمد و دید که کالهش را دزدیده اند. داد و فریاد می زد و کالهش  بیرون  از حمام  مرد کچلی 
صاحب حمام می خواست. صاحب حمام گفت: »من کاله تو را ندیده ام! تو چنین چیزی را به من 

نســپرده ای. شاید اصالً کاله نداشته ای!«
مرد گفت: »انصاف بده مسلمان! این سِر من از آن سرهاست که بشود بدون کاله بیرونش آورد؟!«

لطیفه

3- سّراهلل: راز خدا 2- محرم: آشنا  لفت: دوستی، آشنایی  1- اُ
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فرماندِه دل ها
درس یازدهم

واژه نامه

ها
دل 

دِه 
مان

فر

آماده: حاضر، مهّیا

بی وقفه: بی درنگ، بدون توّقف، پشت سر هم

که پیامی را می آورد، قاصد کسی یا چیزی  پیک: 

ترجیح دادن: برگزیدن، کسی یا چیزی را بر دیگران برتری دادن

که آســان نتوان آن را به دســت  تســخیرناپذیر: مکان یا چیزی 

که دسترسی به آن دشوار است. آورد، مکان یا چیزی 

کــردن بــه چیــزی بــدون  خیــره شــدن: توّجــه عمیــق، نــگاه 

برداشتن چشم از آن

کوبیدن: از بین بردن در هم 

دژ: حصار، قلعه

دالور: شجاع

کردن: فرستادن راهی 

گروه بزرگی از جنگجویان سپاه: لشکر، 

که به تشنگان آب می دهد. کسی  ا: 
ّ

َسق

سقوط: افتادن

کــه در راه خــدا جــان خــود را  کســانی   شــهدا: جمــع شــهید، 

فدا می کنند.

کارها عملّیات: فّعالیت ها، 

فضا: محیط

گذر گذرگاه: محّل عبور، جای 

مانع: جلوگیری کننده، سد

که بــه دیگران  کســانی  متجــاوزان: جمــع متجــاوز، ســتمگران، 

ظلم می کنند.

محتاج: نیازمند

کار مهم، به عهده داشتن وظیفه ای مسئولّیت: سرپرستی یک 

که به او ظلم  شده است، ستم دیده کسی  مظلوم: 

کردن مقاومت: پایداری 

کردن کردن، تماشا  کردن: نگاه  نظاره 

نفوذ: وارد شدن

نهایی: پایانی

وصف ناپذیر: غیرقابل توصیف، وصف نشدنی

ویران: خراب

هم رزمان: جمع هم رزم، کسانی که در کنار هم با دشمن می جنگند.

یک َدم: یک لحظه

درس نامه

که با ترکیب اسم های مختلف  کلمه ی »خود« می توانی واژه ی جدیدی بسازی. حاال می آموزی  که از ترکیب بعضی واژه ها با  قباًل آموختی 

کلمه هایی با معنای جدید بسازی. این واژه های جدید، »صفت« نام دارند. با واژه ی »پذیر« یا »ناپذیر« می توانی 

که به حالت های مختلف درمی آید. انعطاف  + پذیر   انعطاف پذیر: چیزی   

که حالتش تغییر نمی کند. + ناپذیر   انعطاف ناپذیر: چیزی  انعطاف  

که خستگی در او اثر ندارد. کسی  خستگی + ناپذیر   خستگی ناپذیر: 

که قابل توصیف نیست. کسی یا چیزی  وصف     + ناپذیر   وصف ناپذیر: 

درس یازدهم
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کارگاه تمرین

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1 فرزندم درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

کردند و در نهایت، خّرمشهر آزاد شد.     الف( شهید حسین خّرازی و هم رزمانش برای آزادی خرّمشهر بسیار تالش 

ب( خّرمشهر همان خونین شهر است.    

پ( »وصف ناپذیر« یعنی غیرقابل توصیف.    

کند« یک فعل دارد.     که باید سفرش را آغاز  ت( جمله ی »کودک می دانست 

کن. کامل  2 جا های خالی را 

که ....................................................................................................... . کسی  + ناپذیر  خستگی ناپذیر، یعنی  الف( خستگی 

که .......................................................................................... . کسی یا چیزی  + ناپذیر  انعطاف ناپذیر، یعنی  ب( انعطاف 

که ...................................................................................................... . کسی  + پذیر  مسئولّیت پذیر، یعنی  پ( مسئولّیت 

که ............................................................................................ . کسی یا چیزی  + ناپذیر  تسخیرناپذیر، یعنی  ت( تسخیر 

کن و در جای مناسب بگذار.  گل انتخاب  3 عالمت مناسب هر جمله را از داخل 

الف( مهم ترین منطقه  شلمچه است؛ باید همان جا نیروهای دشمن را در هم بکوبیم  

ب( دست خدا با ماست. بجنگید دالوران  

پ( نگران نباش مؤمن  مطمئن باش  

ت( چطور باید به منطقه ی شلمچه- خّرمشهر وارد شد  

ث( مردی از سفر بغداد برمی گشت  به او گفتند:  در بغداد چه می کردی   گفت:  َعَرق  

4 مانند نمونه دو ترکیب دیگر بنویس.

کرد. که نمی توان آن را توصیف  کسی  وصف + ناپذیر  وصف ناپذیر، یعنی چیزی یا 

کندو با »ناپذیر« ترکیب های  کلمه هــای داخــل  کدام یــک از   5

کن. درست می سازند. آنها را مشّخص 

.
:

؟ !

،

نفوذ
وصف

ناپذیر

انعطاف
مرخصی

خستگی

دل

غلبه

شکستجنگ

خوش
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درک و دریافت
با توّجه به شعر زیر به سؤال های داده شده پاسخ بده. 

ام جوانان وطن آامده امی

چ و ارداکن رتک و لُ،  تات و لبو قول خون در راه رقآن داده امی  

مجلیگ عقد اخّوت1 تسبه  امی رشق و رغب و ره زامن و ره اکمن        

عهد و میپان بحمّت تسبه امی           

قول خون داده امی در زبم2 ربند

ذوافلقار رربهی آزاده امی چون هک خون اضما دنک میپان رمد  

ام جوانان وطن آامده امی         

کن و بنویس. 1 دو فعل از شعر پیدا 

2 دو واژه ی هم معنی و دو واژه ی متضاد در شعر را بنویس.

پرسش های چهارگزینه ای

کدام یک از اسم های زیر  ترکیب می شود؟ کلمه ی »پذیر« با   1

4( آهنگ 3( سخت  2( پسند  1( انعطاف 

کدام واژه صفت نیست؟  2

4( نفوذناپذیر ک آلود  3( خا 2( وصف ناپذیر  1( آماده سازی 

3 شهید حسین خّرازی فقط برای چه مرخصی می گرفت؟

2( برای دیدار با خانواده ی شهدا 1( برای دیدن دوستان  

4( برای رفع خستگی و تجدید روحّیه  3( برای بازدید از مناطق جنگی  

2- بزم: مهمانی 1- عقد اخّوت: پیمان برادری  

کارگاه تمرین

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1 فرزندم درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

کردند و در نهایت، خّرمشهر آزاد شد.     الف( شهید حسین خّرازی و هم رزمانش برای آزادی خرّمشهر بسیار تالش 

ب( خّرمشهر همان خونین شهر است.    

پ( »وصف ناپذیر« یعنی غیرقابل توصیف.    

کند« یک فعل دارد.     که باید سفرش را آغاز  ت( جمله ی »کودک می دانست 

کن. کامل  2 جا های خالی را 

که ....................................................................................................... . کسی  الف( خستگی + ناپذیر  خستگی ناپذیر، یعنی 

که .......................................................................................... . کسی یا چیزی  ب( انعطاف + ناپذیر  انعطاف ناپذیر، یعنی 

که ...................................................................................................... . کسی  پ( مسئولّیت + پذیر  مسئولّیت پذیر، یعنی 

که ............................................................................................ . کسی یا چیزی  ت( تسخیر + ناپذیر  تسخیرناپذیر، یعنی 

کن و در جای مناسب بگذار.  گل انتخاب  3 عالمت مناسب هر جمله را از داخل 

الف( مهم ترین منطقه  شلمچه است؛ باید همان جا نیروهای دشمن را در هم بکوبیم  

ب( دست خدا با ماست. بجنگید دالوران  

مطمئن باش   پ( نگران نباش مؤمن  

ت( چطور باید به منطقه ی شلمچه- خّرمشهر وارد شد  

ث( مردی از سفر بغداد برمی گشت  به او گفتند:  در بغداد چه می کردی   گفت:  َعَرق  

4 مانند نمونه دو ترکیب دیگر بنویس.

کرد. که نمی توان آن را توصیف  کسی  وصف + ناپذیر  وصف ناپذیر، یعنی چیزی یا 

کندو با »ناپذیر« ترکیب های  کلمه هــای داخــل  کدام یــک از   5

کن. درست می سازند. آنها را مشّخص 

.
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4 در متن زیر، چند فعل به کار رفته است؟

ت و صبوری به تو یاد 
ّ
کرد و با دق گوش تو زمزمه خواهد  که ممکن است بشنوی، در  »فرشته ی تو، زیباترین و شیرین ترین واژه هایی را 

کنی«. که چگونه صحبت  خواهد داد 

4( شش 3( پنج  2( چهار  1( سه 

کلمه ی ربط برای جای خالی زیر، مناسب است؟ کدام   5

کوچک خود را به آسمان می گرفتند ............. برای پیروزی رزمندگان اسالم دعا می کردند«. »بّچه ها دست های 

4( و 3( چون  2( اّما  1( ولی 

نام نامه )اعالم(

حســین خــّرازی متوّلد اّول شــهریور مــاه 1336 در اصفهــان، از فرماندهان جنگ ایران و عــراق بود. او به 

که به »خّط شیر« معروف بود، منصوب شد. سرانجام در روز 8 اسفند  مقام فرماندهی اّولین خّط دفاعی 

کربالی 5 به شهادت رسید. 1365 در عملّیات  شهیدحاجحسینخّرازی

آرش به خواهرش گفت: »می دانی چرا وقتی شــکارچی ها می خواهند نشــانه گیری کنند، یک چشمشــان 
می بندند؟« را 

خواهرش گفت: »آره، چون اگر دو تا چشمشــان را ببندند، دیگر هیچ جا را نمی بینند«.

لطیفه

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................................................
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اتّفاِق ساده 
درس دوازدهم

واژه نامه

ان
نه

ه پ
گا

اسرار: جمع ِسر، رازهان

کنار پهلو: 

ناپسند: نامناسب ده
سا

ق 
فا

اّتفاق: رویداد، پیشامد، حادثهاّت

سطر: یک خط از نوشته

غلتیدن: از پهلویی به پهلوی دیگر چرخیدن

ب
خو

ی 
ها

ّچه 
ت ب

وس
اشتیاق: عالقه مندی، میل زیاد، شوق فراواند

پاسبانی: نگهبانی، پاسداری، مراقبت

کشیدن کردن، حسرت  حسرت خوردن: آه و افسوس 

حومه: اطراف

کردن: منتقل شدن، انتقال یافتن سرایت 

صمیمی: یکدل، همدل

گویی: مثل اینکه، مانند اینکه

الشه: جسد

ُگزیده کوتاه،  کم،  مختصر: 

درس نامه

که جمله از دو قسمت نهاد و فعل تشکیل می شود.   می دانی 

کامل می کند. که معنای جمله را  که بعد از نهاد می آید، فعل است  قسمت اّول جمله، نهاد و بخش مهّم جمله 

پدر مرا به مدرسه ُبرد.  
  نهاد     فعل

من مشق می نوشتم.
نهاد                   فعل

کوچکی، شکل و اندازه  گی های آن مثل رنگ، بزرگی و  که درباره ی اسم قبل از خود توضیح می دهد و یکی از ویژ کلمه ای است    صفت 

کسره )_ِ_( به اسم قبل  کلمه هایی مثل زیبا، هنرمند، دانا، مهربان، آبی، خوش آهنگ و... صفت اند. صفت با یک  را بیان می کند؛ پس 

که به آن اسم، »موصوف« می گویند، اضافه می شود. از خود 

 مرِد دانا  مرد: موصوف، دانا: صفت

کسره به هم اضافه می شوند و یک »ترکیب وصفی« می سازند. پس اسم و صفت با 

 آسماِن آبی  ترکیب وصفی

درس دوازدهم
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کارگاه تمرین

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1 فرزندم، درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

که درباره ی اسم قبل از خود توضیح می دهد، »موصوف« می گویند.     کلمه ای  الف( به 

ب( به عبارت »پدِر محترم« ترکیب وصفی می گویند.�       

کلمه ی »حومه« به معنی اطراف است.�        پ( 

ت( واژه ی »اشتیاق« هم خانواده ی »مشتاق« است.�   

2 برای اسم های زیر، صفت های مناسب بنویس.

الف( باراِن .................. و .................. بر پشت شیشه می زد.

ب( مادِر .................. من، نگاِه .................. دارد.

پ( دوسِت خوبم، نامه ی .................. به دستم رسید.

ت( بهاِر .................. به وجودم تازگی می بخشد.

کن.  3  اسم ها و صفت های مناسب را به هم وصل 

ناپسند

ساده

مهربان

نیلی

خوب

اّتفاق

چشمان

قّصه های

کار

آسمان

کن. کلمه ی »دختر« صفت مناسبی است، رنگ  که برای  4 ستاره هایی را 

اشتیاق مفیدزیبا

کنجکاو باادبناپسند
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5 برای هر یک از تصاویر زیر، یک ترکیب وصفی مناسب بنویس.

ب(  ....................................  .................................... الف(   

ت(   ....................................  .................................... پ(   

.
:

»« !

،

6 عالئم نگارشی مناسب را در جاهای مشّخص شده بگذار. 

در یکــی از جمعه هــای اردیبهشــت ماه 1360، همــراه شــهید رجایــی، رئیــس جمهــور وقــت  به 

قم رفتیم  

نخســت، برای زیارت حرِم مقّدس حضرت معصومه)س(، دم در صحن از اتومبیل پیاده شــدیم 

َکند و  کــه یک بــاره، مــوج جمعّیِت بی قــراِر مردم، رجایی را از جا   تــازه از در داخــل شــده بودیــم 

ُبرد و ما به  دنبال او   نزدیک بود زیر دست و پا بمانیم  

گر این وضع  گفتیم:  ا کرده و خسته بود  به او  وقتی رجایی به داخل ماشین آمد  عرق 

که نفس نفس  کند  دست و پاِی سالم برایتان باقی نمی ماند   همان طور  ادامه پیدا 

کرد؛ ولی بی مردم نمی شود    گفت:  بی دست هم می شود زندگی  می زد، با نگاِه ُپرمهرش 

خاطرهایازکیومرثصابریفومنی)گلآقا(

کتاِب قّصه های خوب، برای  که پدربزرگ نویســنده ی  7 با توّجه به بخوان و بیندیِش »دوســت بّچه های خوب«، چه چیز باعث شــد 

بّچه های خوب شود؟

8 عزیزم، برای سالمتی ات چگونه شکرگزاری می کنی؟  آن را در دو سطر بنویس.
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درک و دریافت

با توّجه به شعر زیر، به سؤال های داده شده پاسخ بده.

اتس درربرگفهت  وت  عکس  هک  نخده ای  با 

از وت ربق شور و شعف را جهوم اشک عبد 

یب شک بشهی کوهچ ی ام، کوهچ اهی رعش

یاداگراه انی  در  سشنهت  نمم  احال 

وتتس دتس  هب  رو  لچچهل اه  مناز  اجنیا 

وتتس انکر  یمهن اج  شیمهه  نم  شچمان 

اتس رگفهت  درگی  هچره ی  اخهن،  دویار 

اتس رگفهت  امدر  سخهت ی  مشچ اهی  از 

اتس رگفهت  زویر  وت،  رپکشوه  نام  از 

اتس رگفهت  بکورت  وبی  اخک،  هک  اجنیا 

اتس رگفهت  یحدر  یغرت  رگن  هک  دیتس 

اتس رگفهت  بکورت  وبی  اخک،  هک  اجنیا 

1 به نظر تو، بین این شعر زیبا و شعر »اّتفاق ساده« ارتباطی وجود دارد؟ آن را در دو سطر بنویس.

کن و دو صفت به همراه موصوفشان بنویس. 2 در شعر جست وجو 

3 دوست خوبم، شعری زیبا درباره ی شهدای سرزمین مقّدسمان بنویس.

پرسش های چهارگزینه ای

گزینه با بقّیه متفاوت است؟ کدام   1

4( الشه ی سگ 3( قفسه های ُپر  2( عکس های قشنگ  1( چهره ی مهربان 

کدام عبارت، صفت داریم؟ 2 در 

2( یک اّتفاق ساده در چشِم مادر افتاد 1( یک قطره از دِل من بر روی دفتر افتاد  

4( باران پشت شیشه آمد به خانه ی ما  گل بر روی برگ غلتید  3( یک قطره شبنم از 

کدام عبارت زیر فعل ندارد؟  3

کسی پهلوی او نشسته بود.  )2 1( شخصی به یکی از دوستانش نامه 

که یاد تو در نامه هست؟ کجا دانستی  4( از  3( همه ی اسرار خود را برایت می نوشتم. 
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کدام واژه نادرست است؟ 4 معنی 

4( اسرار: رازها 3( مختصر: طوالنی  2( صمیمی: یکدل  1( حومه: اطراف 

5 در عبارت »قّصه های خوب، برای بّچه های خوب« چند صفت داریم؟

4( چهار 3( سه  2( یک  1( دو 

نام نامه )اعالم(

ُگتونــد خوزســتان به دنیا آمــد. دیپلم خود را در شــهر دزفول  ایــن شــاعر خــوش ذوق، در ســال 1338، در 

کرد و به ادبّیات روی آورد و تا  گرفت و  در رشته ی پزشکی و جامعه شناسی پذیرفته شد؛ ولی هر دو را رها 

دکترای این رشته پیش رفت. او یکی از شاعران موّفق پس از انقالب اسالمی است.

کوچــه ی آفتــاب، تنّفــس صبــح و مثــل چشــمه مثــل رود را نــام برد. او در ســال  از آثــار او می تــوان در 

1386 درگذشت.
قیرصامینپور

نورالّدین عبدالّرحمن بن احمد بن محّمد، معروف به خاتم الّشــعرا، شــاعر، موســیقی دان و ادیب نامدار 

ایرانی، بزرگ ترین شاعر بعد از زمان حافظ در قرن نهم است.

اسم هنری او »جامی« است. 

کرد. کتاب است( و بهارستان اشاره  از مهم ترین آثار او می توان به هفت اورنگ )که شامل 7  جامی عبدالّرحمن

در رستورانی بین راهی، مشتری پیش رئیس رستوران رفت و گفت: »من بسیار راضی و خوشحال 
هستم. غذا عالی بود. گوشتش تازه و برنجش هم بسیار خوش عطر بود. واقعاً همه چیز عالی بود. 

من خوشــحالم که غذایم را از خانه آورده بودم!«

لطیفه
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پرسش های پایانی فصل

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1 فرزندم، درستی یا نادرستی  جمله های زیر را با رنگ 

الف( شعر »همای رحمت« سروده ی شهریار است.    

ب( اصلی ترین قسمت جمله، نهاد نام دارد.    

پ( عبارت »اّتفاق ساده« یک ترکیب وصفی است.�   

ت( در جمله ی »مادر بلند خندید«، اصلی ترین بخش جمله، واژه ی مادر است.    

کن. 2 جاهای خالی را با یکی از واژه های داخل پرانتز پر 

کرسی بیرون آمد. )منقل، منغل( کنار ................................  الف( قطعه زغالی از 

گذراندم( کار ابداع الفبا ................................ . )گزراندم،  ب( روزها و شب های بسیاری را در 

که به ........................... فکندی همه سایه ی هما را   )ماصوا، ماسوا، ماثوا( پ( علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را/ 

گرفت. )مرخصی، مرخسی( ت( او برای دیدار خانواده ی شهدا، چند روز ................................ 

ث( یک قطره روی شیشه/ مثل تگرگ ................................ )غلطید، غلتید(

کن. گزینه ی درست را انتخاب  3 در هر قسمت 

گزینه با توّجه به معنی آن نادرست است؟ کدام  الف( امالی 

1( طاق: سقف 

2( برگزیده شدن: انتخاب شدن

که قابل وصف نیست. کسی  3( وصف ناپذیر: چیزی یا 

4( غلطیدن: به پایین افتادن

کشورمان است؟ کدام شاعر عزیز  ب( شعر زیر سروده ی 

مــن دِل  از  قطــره  افـــتـــاد»یــک  دفــــتــــر  روی  بـــــر 

اّتــــــــفــــــــاق ســـــــاده افتــاد«یـــــــک  مــادر  چشــِم  در 

2( قیصر امین پور 1( شهریار  

4( حبیب یغمایی 3( عبدالّرحمن جامی  

گزینه صفت نیست؟ کدام  پ( 

4( حّساس 3( نبرد  2( آبی  1( مهربان 

گزینه، اصلی ترین بخش جمله نیامده است؟ کدام  ت( در 

2( شکست ناپذیر هستی. 1( تسخیرناپذیری  

4( من شوِر وصف ناپذیری دارم. 3( دژ نفوذناپذیر است.  
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کدام صفت برای واژه ی آب مناسب است؟ ث( 

4( زالل 3( مقاوم  2( تشنه  1( بلند 

کدام صفت از دو قسمت ساخته نشده است؟ ج( 

4( خودرأی 3( آرام  2( خودخواه  1( وصف ناپذیر 

کن. 4 مصراع های شعر شهریار را به درستی به هم وصل 

را گدا  کرم  از  دهد  پادشاهی،  نگین  که 

به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را

کنون، به اسیر کن مدارا چو اسیر توست ا

را کربال  شهدای  عالم،  به  کند  علم  که 

خ علی بین گر خداشناسی، همه در ر دل ا

ابوالعجایب آرد، پسری  که  از علی  به جز 

برو ای گدای مسکین، دِر خانه ی علی زن

که قاتل من گوید به پسر  که  به جز از علی 

که مثل الگوی زیر باشد. 5 جمله ای بنویس 

..................... +  .......................... + + فعل  .....................  + ترکیب وصفی   نهاد 

6 نهاد و فعل مصراع زیر را بنویس.

خ علی بین گر خداشناسی، همه در ر دل ا

کن. 7 اسم های زیر را به صفت های مناسب آن وصل 

 خاّلق

گوش نواز

تیزبین

مفید

کتاب

ذهن

آهنگ

چشم

8 دوست خوبم با فعل های زیر جمله بساز.

دوستت دارم .................................................................................................................................................................................

کشید ................................................................................................................................................................................. نّقاشی 

گرفت ................................................................................................................................................................................ قرار 
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گفتیم، می شناسی؟ در یک بند توضیح بده.  که در این فصل  9 آیا تو هم نام آورانی مثل بزرگانی 

کن و زیر آن خط بکش. 10 در شعر زیر، صفت را پیدا 

زن علی  خانه ی  در  مسکین  گدای  ای  «»برو  را  گدا  کرم  از  دهد  پادشاهی،  نگین  که 

 

که تا به حال خوانده ای، با ذکر نام نویسنده ی آن بنویس. کتابی را  11 فرزند عزیزم، نام دو 



فصل 6راِه زندگی
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لطِف حق
درس سیزدهم

واژه نامه

ق
 ح

ِف
لط

اندر: در

اینک: حاال

باطل: بیهوده

کردن بنده پروری: رفتار دوستانه داشتن، مهربانی و لطف 

ِبه: بهتر

حکم: فرمان، دستور

کودک کم  سّن و سال،  ُخرد: 

خوش تر: راحت تر، خوب تر

کودک دایه: پرورش دهنده، پرستار 

کرد، افکند درِفکند: انداخت، رها 

َرّبِ جلیل: خدای بلندمرتبه، خدای بزرگ

رهرو: مسافر

َرهی: آزاد می شوی

سطح: روی

سیالب: سیل

شیوه: راه و روش، آیین

گذشتن، باال آمدن آب دریا طغیان: از حّد خود 

فرمان: دستور

که ای کای: 

که این کاین: 

گهواره گاهواره: 

لطف: محّبت، مهربانی

کشور مصر نیل: نام رودی در 

ید
ام

َجل: پایان زندگی، زمان مرگ
َ
ا

به هر سو: به هر طرف

بیم: ترس

پّران: در حال پریدن، در حال پرواز

ِپی اش: به دنباِل او

کردن، هجوم آوردن تاختن: حمله 

تازان: باسرعت، ُپرشتاب

چنگ: چنگال، پنجه

حق: از نام های خداوند

حِیّ داور: خداوند، پروردگار

کردن دست از چیزی شستن: از آن صرف نظر 

کوتاه َدم: لحظه، زمان 

رشته: بند، طناب

کمان ِزه: چّله ی 

شنیدستم: شنیده ام

شهباز: نوعی پرنده ی شکاری سفیدرنگ با پنجه و منقار قوی

صالح: شایسته، مصلحت

صّیاد: شکارچی

ُکهنسال: پیر، سالخورده

نگون اقبال: بدبخت، تیره بخت

درس سیزدهم
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درس نامه

 گاهی، دو واژه پشت سر هم تکرار می شوند و میانشان »الف« قرار می گیرد.

+ سر   سراسر: همه جا سر + ا  گرد: دورتادور  گردا + گرد   ا   + گرد   

+ لب   لبالب: ُپر لب + ا  کنار هم  + دوش  دوشادوش:  + ا  دوش 

دمادم: هر لحظه + دم   دم + ا  کشیدن،  کش: از هر سو  + کش  کشا + ا  کش 

پیشاپیش: جلو + پیش   پیش + ا  کشیدن، بردن و آوردن                                       پیاپی 

کلمه های »غیرســاده« هســتند؛  که قباًل آموختی، مثل خودرأی، خودپســند، انعطاف پذیر و...  کلمه هایی  کلمه ها و همچنین  این گونه 

که از دو یا چند قسمت تشکیل شده اند. کلمه هایی  یعنی 

کلمه هایی مثل »سپس«  که  کلمه ها مثل »و، ولی، اّما، چون« جمله ها را به هم پیوند می دهند. حاال می آموزی  که بعضی    می دانستی 

و »بعد« نیز مفهوم جمله ها را به هم پیوند می دهند و ترتیب زمانی آنها را مشّخص می کنند.

 حسن و برادرش به مدرسه رفتند؛ سپس به خانه آمدند.

کلمه ی »سپس«، ترتیب زمانی آن مشّخص شده است. گفته شده و بعد، با جمله ی دوم و  در جمله ی اّول، رفتن حسن و برادرش به مدرسه 

کارگاه تمرین

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1 فرزندم، درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

الف( واژه ی »سراسر« غیرساده است.    

که از ترکیب دو قسمت ساخته شده اند، ساده می گویند.         کلمه هایی  ب( به 

پ( شعر »لطِف حق« درباره ی حضرت عیسی)ع( است.        

ت( شهباز نوعی پرنده ی شکاری است.        

2 معنی واژه های زیر و الگوی ساختن آنها را بنویس.

پیشاپیش الف( 

کش کشا ب( 

دمادم پ( 

دوشادوش ت( 
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کن و دور آنها خط بکش. 3 واژه های زیر را در جدول پیدا 

رّبِ جلیل، رهرو، طغیان، سیالب، لطف، باطل، سطح، توفان، ساحل

ظگطفخشرد

تسغکضهبج

 وتیچر صجا

فبا وفطلد

اانبالیس

نطپعذبلط

خلحاسردح

کن.  ب ماهیگیری وصل 
ّ

4 واژه های غیرساده را به قال

انعطاف پذیر

باادب

مادر

پیشاپیش

رودها

صّیاد

دمادم

خودپرداز
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کن و در شکل ها بنویس. 5 غلط های امالیی شعر را پیدا 

اگنه رصحت  با  رکد  اصحل  ز  خود 

ویه آدم: »اکنی هچ رکف باتل اتس؟

یم دمیه طوفان  هکِم  دریا  هب  ام، 

یب انگه« خورِد  رفزنِد  »اکی  فگت: 

ررحِو ام، انیک اندر نمذل اتس«

یم دمیه رفامن  ومج،  و  ثیل  هب  ام 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کیست؟ 6 شاعر شعر »لطِف حق« 

7 معنی واژه های داده شده را بنویس.

تازان .................................................
 

رّبِ  جلیل .................................................

َرهی .................................................
 

طغیان .................................................

8 معنی بیت زیر را بنویس.

یشوه ی ام، دعل و نبده رپوری اتس«»در وت هنتا، شعق و رهمِ امدری اتس

9 مفهوم عبارِت »دست از چیزی شستن« را بنویس.
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شعر حفظی

کن. کامل  شعر زیر را 

....................................................... ............................نشدیمتس  رکد  را   .........................

...........................ز............................، ......................................  ،......................... ره  هب 

...........................هب ..................... و ....................... و .................. ربََد  در   ..........................

.......................................................................................... و ..................... از ....................

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

......................  ،...................... پای،  زری  هن ............................... و هن ..............................هب 

.................................................................. ...........................هب  ایّمد  هب   .............................

......................................................................چو ..................................................................

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

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

درک و دریافت

با توّجه به شعر زیر، به پرسش های داده شده پاسخ بده.   

زامن زبرگ  رممی  ای  امدر، 

وت عطوتف1  از  رسشار  قلِب 

داع کشوفه اهی  بلاتن  رب 

اشک تساره ی  ُرخت  پسهر2  از 

سهیت شخب آفاتب  ای  امدر 

رهم رفتشه ی  ای  پاتک  دانم 

***

***

اتس امیان  هبار  وت  از  رُخّم 

اتس رقآن  آفاتب  از  روشن 

اذان باگن  هب  حسر  یم کشوفد 

رقآن التوت  با  یم َددم 

اتس اجوید  شهبِت  پاتی  زری 

اتس وتیحد  آییهن گوِن3  باغ 

نرصالله مردانی

کن و بنویس. 1 نامی زیبا برای شعر انتخاب 

کن و بنویس. 2 دو واژه ی غیرساده در شعر پیدا 

3 جمله یا شعری زیبا برای تقدیم به مادرت بنویس.

3- آیینه گون: مانند آیینه 2- سپهر: آسمان  1- عطوفت: مهربانی 
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پرسش های چهارگزینه ای

گزینه با بقّیه متفاوت است؟ کدام   1

2( پیشاپیش 1( دوشادوش  

4( دمادم 3( اّمیدش  

گزینه واژه ی غیرساده نیامده است؟ کدام  2 در 

2( تسخیرناپذیر 1( دلتنگ  

4( وصف پذیر 3( مسئولّیت  

گزینه اسم غیرساده نیست؟ کدام   3

2( خودپسند 1( سراسر  

4(  بیمار 3( انعطاف پذیر  

کدام واژه  از نظر ساختار ترکیبی با بقّیه متفاوت است؟  4

2( دوشادوش کش   کشا  )1

4( لبالب 3( خودپرداز  

گذاشت؟ کدام عالمت نگارشی را  5 در پایان بیت زیر، باید 

» ش 
َ
کی تو از ما دوست تر می داری ا ش              

َ
که برگردی، به ما بسپاری ا »ِبه 

2( ؟   . )1

، )4   ! )3

ف نیامده است؟
ّ

کلمه به  صورت مخف کدام   6

2( َمه 1( نامه  

4( َشه 3( روَبه  
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نام نامه )اعالم(

پروین، فرزند یوســف اعتصام الملک آشــتیانی، در تبریز متوّلد شــد. او فارســی و عربی را در دامن خانواده 

کرد. آموخت و سرودن شعر را از هشت سالگی آغاز 

که بارها به چاپ رســیده و شعرهای بسیار دل نشینی دارد.  او سرانجام،  تنها اثر او، دیوان اشــعار اوســت 

کنار صحن حضرت معصومه)س(  در سال 1320، بر اثر بیماری حصبه درگذشت. آرامگاهش در شهر قم، 

قرار دارد.

آیشاهن ز  رخُد،  رمغک1  »ای 

کوداکهن؟ رحاکت  ِک  تا 

زامهن یمن شود  وت  رام3 

هن یا  سهت  دام  هک  نمَدشی5 

داهن و  آب  رکف  هب  روز  شو 

آومز رپیدن  و  کن  رپواز 

آومز مچدین2  مچن،  و  باغ  در 

آومز ریمدن4  شدی؟  هچ  از  رام 

آومز دیدن  مشچ6،  رمدم  رب 

آومز« آریمدن7  بش  نهاگم 

اعتصامی پروین 

دزدی لباسی را که دزدیده بود، به بازار برد تا بفروشد. در بازار لباس را از او نیز دزدیدند. 
در راه بازگشــت، رفیقش به او گفت: »لباس را چند فروختی؟«

گفــت: »بــه همان قیمتی که خریده بودم!«

لطیفه

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

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

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

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

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

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

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

3- رام: فرمان بردار، آرام 2- چمیدن: راه رفتن با ناز  کوچک  غ  1- مرغک: مر
6- مردم چشم: مردمک چشم 5- َمندیش: اندیشه نکن، فکر نکن  گریختن  4- رمیدن: 

7- آرمیدن: خوابیدن
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ادب از که آموختی؟
درس چهاردهم

واژه نامه

ی؟
خت

مو
ه آ

ز ک
ب ا

اد

کردن کردن، پس انداز  گردآوری  کردن،  اندوختن: جمع 

کردن بوییدن: بو 

به چه ماَند: به چه چیزی شبیه است؟

بی فایده: بیهوده، بی ثمر

کاری کردن، خودداری از انجام دادن  کردن: دوری  پرهیز 

ُتهی: خالی، پوچ

کت خاموش: سا

به صدا درمی آید،  لشکر  پیشاپیش  در  که   طبل غازی: طبلی 

طبل جنگی

طبله: صندوقچه

عاِلم: دانا، دانشمند

عّطار: عطرفروش

ُمشک: ماّده ای روغنی، بسیار معّطر و خوش بو

درس نامه

کامل نمی شــود؛ بلکه  کامل می کند؛ ولی معنای بعضی فعل ها فقط با نهاد   فعل، اصلی ترین بخش جمله اســت و نهاد، معنی فعل را 

که به آن »مفعول« می گویند. در زبان فارسی معمواًل، مفعول بین نهاد و فعل می آید. به یک بخش دیگر هم نیاز دارند 

کرد. گاهی می شود آن را از جمله حذف  که  »را« نشانه ی مفعول در جمله است 

 مادر          ظرف ها       را      ُشست.
↓      ↓    ↓          ↓           

                 نهاد                               مفعول    نشانه ی مفعول      فعل

گــر بگوییــم »مــادر ُشســت«، شــنونده یــا خواننــده می گویــد: »چــه چیزی را ُشســت؟« و در جواب می گوییم: »ظرف هــا را«؛ پس »ظرف ها«  ا

مفعول است.

کسی را؟« را از فعل جمله می پرسیم و آنچه در پاسخ آنها می آید، »مفعول«  برای تشخیص مفعول در جمله، دو سؤال »چه چیزی را؟« و »چه 

خواهد بود.

کلمه هایــی مثــل »ســپس« و »بعــد« بیــن جمله هــای متــن ارتبــاط برقــرار می کنند، مفهــوم جمله ها را به هــم پیوند داده و  کــه   آموختــی 

ترتیب زمانی را نشان می دهند.

کّلی متن را به هم ارتباط می دهند. کلمه هایی مثل »اّول«، »دوم«، »سوم«، »نخست«، »ابتدا« و »آخر« هم مطالب  عالوه بر »سپس« و »بعد«، 

درس چهاردهم
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کارگاه تمرین

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1 فرزندم، درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

الف( ادب را باید از بی ادبان آموخت.    

ب( نشانه ی مفعول، »را« است.        

کامل نشود، به فاعل نیاز دارد.�        که معنایش با نهاد  پ( فعلی 

کافی است«.�        ت( سعدی می گوید: »فقط علم برای دانایی 

کن. 2 جاهای خالی را ُپر 

کتاب گلستان اثر ماندگار ................................ است. الف( 

ب( با توّجه به سخن سعدی شیرازی، نادان مثل طبِل ............................ است.

گفته ی سعدی، عاِلم بی عمل، مثل ................................................... است. پ( به 

که علم به همراه .......................................، دانایی است. ت( سعدی معتقد است 

که آموختی؟« ث( از ............................ پرسیدند: »ادب از 

کن. کامل  کلمه های داده شده، جمله ها را  3 با توّجه به 

کبوتر، دانه ی روی زمین، دست هایش گل،  گلدان  عسل، 

کوچولو ................................ را شکست. ب( علی  الف( آقا خرسه ................................... را خورد. 

ت( رها ................................................ را ُشست. گنجشک ..................................... را برچید.  پ( 

گرفت.  ث( صّیاد ................................. را نشانه 

کن تا یک مثل ساخته شود. 4 در هر قسمت پازل های به هم ریخته را به طور مرّتب شماره گذاری 

طبله یعّطاردانا چونخاموشاستو هنرنمای الف(  

بی عملعالمبه  زنبوربی عسلبه چه ماند؟ ب(  
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5 سعدی، دانا را در چه چیزی ماننِد طبله ی عّطار می داند؟

6 چگونه می شود از بی ادب، ادب آموخت؟

7 فرزندم، با توّجه به تصاویر برای آنها جمله بساز.

الف( 

ب( 

8 عالمت های نگارشی متن زیر را بگذار.

که دزد جست وجو می کند  گفت:  نادان  آنکه  دزدی، در شب، به خانه ی فقیری رفت  صاحب خانه از خواب برخاست و دید 

تو در شِب تاریک در این خانه جست وجو می کنی  ما در روِز روشن پیدا نمی کنیم   

9 معنی هر قسمت را بنویس.

که بیشتر خوانی/ چون عمل در تو نیست، نادانی الف( علم، چندان 

که خود ببوید، نه آنکه عّطار بگوید. ب( ُمشک آن است 

پ( نادان چون طبِل غازی، بلندآواز و میان تهی.

ت( یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.
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کن. کلمه هایی مثل سپس، نخست، آخر و اّول استفاده  10 فرزندم، با توّجه به شکل زیر، یک بند بنویس و در آن، از 

جدول

کن. کامل  جدول زیر را 

1- به معنی »دانا«

2- مایه ی حیات

3- به معنی »نشان و عالمت«

4- نشانه ی مفعولی

5- به معنی »اندر«

کوچک 6- روباه 

پرسش های چهارگزینه ای

گزینه های زیر است؟ کدام یک از  1 رابطه ی واژه ها ی »ُتهی« و »خالی« مانند رابطه ی 

گریه 4( خنده،  3( غمگین، ناراحت  2( قالب، غالب  1( آفرینش، آفریدگار 

که آموختی؟« 2 نقش دستوری واژه ی »ادب« در جمله ی روبه رو چیست؟ »ادب از 

کلمه ی ربط  )4 3( فعل  2( مفعول  1( نهاد 

کرده است؟ 3 سعدی عاِلم بدون عمل را به چه تشبیه 

4( زنبور و عسل 3( زنبور بی عسل  2( عسل  1( زنبور 

1

3

5

46

2
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کدام واژه ها نقش مفعولی دارند؟ 4 در بیت زیر، 

انداختی را  آنچه  گرفتیم  دسِت حق را دیدی و نشناختی؟«»ما 

4( آنچه، حق گرفتیم، دیدی   )3 2( ما، دست  1( آنچه، دسِت حق 

کدام واژه نقش مفعول دارد؟ 5 در بیت زیر، 

دنبال«»شنیدستم که شهبازی ُکهنسال کرد  را  کبوتربّچه ای 

ُکهنسال  )4 3( شهباز  کبوتربّچه ای   )2 1( بّچه ای 

6 واژه هایی مثل »نخست« و »ابتدا«، چه چیزی را در متن نشان می دهند؟

4( ارتباط دو جمله 3( درک بهتر متن  2( ترتیب مکانی  1( ترتیب زمانی 

نام نامه )اعالم(

ســعدی شــیرازی در ســال 584 هجری شمسی، در شــیراز متوّلد شــد. در جوانی، برای ادامه ی تحصیل 

کشــورهای بســیاری از جمله هندوســتان،  کرده و  بــه بغــداد رفــت. او در طــول زندگی، ســفرهای زیــادی 

کرد.  گلستان و دیوان اشعار اشاره  حبشه، مصر و شمال آفریقا را دیده است. از آثار او می توان به بوستان، 

کتابی است به نثر و آهنگین. کتابی است به شعر و گلستان،  بوستان، 
او در سال 671 از دنیا رفت.

»سه چیز پایدار نماند: مال بی تجارت و علم بی بحث1 و ُملک2 بی سیاست«
سعدی

پدر: پســرم! امتحان ریاضی ات چطور بود؟
پســر: یکی از جواب ها را غلط نوشــتم.

پدر: عیبی نداره، پس بقیّه ی ســؤال ها را درســت حل کردی؟
پســر: نه! چون اصالً وقت نکردم به بقیّه ی ســؤال ها نگاه کنم.

لطیفه

2- ُملک: پادشاهی کردن اّطالعات  1- بحث: رّد و بدل 
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شیر و موش
درس پانزدهم

واژه نامه

ش
مو

 و 
شیر

آشفته: به هم ریخته، پریشان

آن قدر: آن اندازه

از پِی: به دنباِل

التماس: تمّنا، خواهش

بال: رنج

کوچک، جنگل بیشه: جنگل 

کردن کسب  کردن: به دست آوردن،  حاصل 

گرد، دور و بر گردا حول و حوش: اطراف، 

گناهکار کار نادرستی انجام داد،  که  کسی  کار:  خطا

خفته: خوابیده، به خواب رفته

خالص: رهایی، آزادی

دام نهادن: تله قرار دادن

رحم: مهربانی، بخشیدن

کردن شتافتن: عجله 

صید: شکار

البه: التماس، تمّنا

متغّیر: خشمگین، عصبانی

گناهان، آمرزش مغفرت: بخشش 

کوچک موشک: موش 

کوهی، جانوران اهلی نشده وحوش: جانواران دشتی و 

هراس: ترس، احساس نگرانی

یک غازی: بی ارزش، ناچیز

خ
سر

د 
اری

رو
ت م

هف

کسی بودن ق داشتن: وابستگی داشتن، مال 
ّ

تعل

کاری کوشش بسیار در انجام دادن  جّدیت: تالش و 

کردن، پنداشتن کردن، فکر  گمان  حدس زدن: 

گذشته، قبل سابق: 

سحرآمیز: جادویی، بسیار شگفت انگیز

متفّکرانه: در حال تفّکر، اندیشمندانه

کردن مطلبی به صورت تند، بازخوانی مرور: مطالعه 

ناهماهنگی: بی نظمی

کردن کردن: مجبور  وادار 

درس نامه

که در آن، سبزه روییده است. کلمه از دو بخش »سبزه« و »زار« تشکیل شده و به معنی جایی است  کن. این  کلمه ی »سبزه زار« توّجه  به 

کلمه های »غیرساده« قرار می گیرند. کلمه ها هم جزء  گر با اسمی ترکیب شود، به آن اسم معنی »مکان« می دهد. این  »زار« ا

که نی روییده است.                                + زار    نی زار: جایی   نی    

گندم روییده است. که  +  زار  گندم زار: جایی  گندم 

درس پانزدهم
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کارگاه تمرین

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1 فرزندم، درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با رنگ 

الف( »زار« در واژه ی »چمن زار« به معنی مکان است.    

ب( واژه ی »گل زار« غیرساده است.        

پ( شعر »شیر و موش«، سروده ی پروین اعتصامی است.�       

کرد.         کمک  ت( با توّجه به شعر »شیر و موش«، چون موش دلش به  حال شیر سوخت، به او 

کن. 2 جاهای خالی زیر را به درستی پر 

.  ...................................................... ب( شن زار یعنی   .  ....................................................... الف( شوره زار یعنی 

.  ...................................................... ت( شالیزار یعنی   .  ........................................................... پ( مرغزار یعنی 

کدام یک می تواند با »زار« ترکیب شود و اسمی تازه بسازد؟ آن را به النه ی پرنده برسان. 3 در بین واژه های زیر، 

در

گل

با

داستان

شعر

پسر

نی

الله

بیشه

4 در بیت »وبد ریشی هب شیبه ای فخهت / ومکشی رکد، خواشب آفشهت«، حرف »ک« در واژه ی »موشک« به چه معناست؟

 

5 معنی  َمَثل »هرکه بامش بیش، برفش بیشتر« چیست؟ 

که می بینی، بنویس. 6 شعر »شیر و موش« را بخوان و در پنج بیت ابتدایی آن، اسم های غیرساده ای را 
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کدام  َمَثل می اندازد؟  7 این تصویر تو را یاد 

کردن« یعنی چه؟ 8 با توّجه به بیت »فگت: ای ومش لوس کی اغزی / با ُدم ریش یم ینک بازی«، »با ُدم شیر بازی 

 

کدام یک از راه های زندگی را آموزش می دهد؟ درباره ی آن یک بند بنویس.  9 به نظر تو، درس »شیر و موش« 

 
جدول

کن. کامل  جدول زیر را 

کوچک 1- موش 

گاه باش 2- به معنی بدان و آ

3- نامی دخترانه به معنی، آوا، صدا

4- بی ارزش، ناچیز

5- دوست و همراه

که به اسم اضافه می شود و معنای مکان می دهد. کلمه ای   -6

2

4

6

1

3

5
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بازی

موش را به النه اش برسان.

پرسش های چهارگزینه ای

1 در بیت زیر چند جمله وجود دارد؟

ُکَنــَدش ِلــه  پنجــه،  زیــر  در  َزَنــَدش«»خواســت  زمیــن  بــر  بــرده،  هــوا  بــه 

4( چهار 3( یک   2( سه  1( دو 

کدام واژه غیرساده است؟ 2 در بیت زیر، 

کــارم مــن خــطــا و  بــزرگــی  دارم«»تـــو  مــغــفــرت  ــِد  ــیـ اّمـ تـــو  از 

4( امید کار  3( خطا 2( مغفرت  1( بزرگی 

3 در بیت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟

صــّیــاد یـــک  ــرگ،  ــ گ ــِد  ســی پـــِی  در همــان هــول و هــوش، دام نهــاد«»از 

4( چهار 3( دو  2( یک  1( سه 

کلمه های زیر، غیرساده نیست؟ کدام یک از   4

له زار 4( ال 3( شن زار  2( نمک زار  1( بازار 

گزینه اضافه نمی شود؟ کدام  کلمه ی »زار« به   5

4( ساقه 3( چمن  له  2( ال گل   )1
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ف است؟
ّ

کدام واژه مخف 6 در بیت زیر، 

گرفت گاز  شیر  گوِش  گرفت«»آن قدر  باز  گاه  و  کرد  رها  گه 

4( رها 3( آن قدر  گاه   )2 گه   )1

نام نامه )اعالم(

ج میــرزا فرزنــد صدرالّشــعرا غالمح ســین میــرزا و نتیجه ی فتحعلی شــاه قاجــار بود. تحصیالتــش را در  ایــر

گذراند و در همان مدرسه، زبان عربی و فرانسه را آموخت. معروف ترین اشعار  مدرسه ی دارالفنون تبریز 

فارسی او درباره ی احترام به مادر است.

امدر زاد  چو  رما  »گونید 

نم اگوهاره ی  ربَ  بش اه 

ربد پا  هب  پا  و  رگبتف  دمتس 

زبامن رب  رحف  دو  و  رحف  کی 

نم بل  رب  هناد  خبلدن 

اوتس سهیت  ز  نم  سهیت  سپ 

آومخت رگفنت  دنه  هب  تسپان 

آومخت فخنت  و  سشنت  یبدار 

آومخت رفنت  راه  یشوه ی  تا 

آومخت فگنت  و  هناد  افلاظ 

آومخت فکشنت  لگ،  چنغه ی  رب 

تا سهمت و سهت، داَرشم دوتس«

ایرج میرزا

آموزگار: »اگر یک زّرافه و نهنگ با هم عروســی کنند، اســم بچّه شــان را چه می گذارند؟«
دانش آمــوز: »آقا اجازه؟ َزرَنگ!«

لطیفه

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................................................
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پرسش های پایانی فصل

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1 فرزندم، درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

الف( واژه ی »سراسر« یک اسم ساده است.    

ب( »زنبور بی عسل« یک ترکیب وصفی است.    

پ( فعل »زد« فقط به نهاد نیاز دارد.    

ت( سعدی در جمله ی »نادان چون طبِل غازی، بلندآواز و میان تهی«،�   

کرده است. نادان را در ُپرسروصدا بودن، به طبل جنگی تشبیه 

2 به سؤال های زیر پاسخ بده.

.  .......................................................................... کش یعنی  کشا الف( 

.  .......................................................................... ب( پیشاپیش یعنی 

.  ................................................................................ پ( مرغزار یعنی 

.  ............................................................................... ت( شالیزار یعنی 

کن. گزینه ی درست را انتخاب  3 در هر قسمت 

گزینه، اسم غیرساده آمده است؟ کدام  الف( در 

که تو شاه و وحوشی و من موش/ موش هیچ است پیش شاه وحوش   )1

2( شیر چون موش را رهایی داد/ خود رها شد ز پنجه ی صّیاد

گرفتار، موِش بازی گوش کّله ی موش/ شد  گرفت  3( دست ُبرد و 

ُکندش/ به هوا ُبرده، بر زمین َزَنَدش 4( خواست در زیر پنجه، له 

گزینه با توّجه به معنی آن نادرست است؟ کدام  ب( امالی 

2( بیشه: جنگل 1( طقیان: سرکشی  

4( طبله: صندوقچه 3( رحم: مهربانی  

کامل می شود؟ کدام فعل زیر فقط با نهاد  پ( معنای 

4( خورد 3( بود  2( است  1( آمد 

گزینه با بقّیه متفاوت است؟ کدام  ت( 

4( رهگذار 3( بیشه زار  گل زار   )2 له زار  1( ال

کدام واژه در بیت زیر، مفعول است؟ ث( 

جلیل«»مادر موسی چو موسی را به نیل رّبِ  گفته ی  از  درِفکند 

4( مادر موسی 3( رّبِ جلیل  2( نیل  1( موسی 



فارسی چهارم دبستان

116

کن. که آموختی؟« قسمت های مربوط را به هم وصل  4  با توّجه به درس »ادب از 

به زنبوِر بی عسل

چون عمل در تو نیست، نادانی

بلندآواز و میان ُتهی

از بی ادبان

خاموش و هنرنمای

که بیشتر خوانی علم چندان 

که آموختی؟ ادب از 

دانا چون طبله ی عّطار است

عالم بی عمل به چه ماند

نادان چون طبِل غازی

کن و بنویس. 5 در جمله های زیر، اسم های غیرساده را پیدا

کردم«. گفت: »از بی ادبان، هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد، از آن پرهیز  الف( 

ب( دانا چون طبله ی عّطار است، خاموش و هنرنمای.

پ( در تو تنها، عشق و مهر مادری است/ شیوه ی ما، عدل و بنده پروری است

کن. کامل  6 شعرهای زیر را 

.................................................................الف( علی  ای، ...................................................

را...................................................................... خدا  قسم  خدا  به   ..................................

..................... ..................پاِی  به  ماری  بزد  .................................................................ب( 

................................ هم   ...................... ....................................به  و   .........................

کوتاه بنویس. 7 برای ضرب المثل زیر، یک داستان   

کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند«. »دیگران 
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فصل 7ِعلم و عمل
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پرسشگری
درس شانزدهم

واژهنامه

ری
شگ

رس
پ

بالین: آنچه هنگام خوابیدن زیر سر نهند، بالش

کردن پرسشگری: پرسیدن، سؤال 

که در مســائل علمی  کســانی  پژوهشــگران: جمــع پژوهشــگر، 

بررسی و جست وجو می کنند.

جاهل: نادان، بی خبر

جهل: نادانی، بی خبری

گیری دانش دانش اندوزی: علم آموزی، یادگیری، فرا

سپری شدن: به پایان رسیدن، به اتمام رسیدن

عجیب: شگفت آور، غریب

ت: سبب
ّ

عل

غریب: دور افتاده از وطن، ناآشنا، شگفت آور

فیلسوفان: جمع فیلسوف، دانشمندان علم فلسفه

گریزنده، شتابان گریزان: 

گویی: مثل اینکه، مانند اینکه

مسائل: جمع مسئله، مطالب، سؤال ها

ق: آویزان
ّ

معل

واپسین: آخرین، پایانی

همواره: همیشه

ش
دان

 و 
َرد

ِخ

ُبرنا: جوان

َبسی: بسیار، خیلی، فراوان

ُبَود: باشد، هست

بهره: سهم، سود، نتیجه ی مثبت

توانا: نیرومند، قدرتمند

دانا: عالم، باهوش، زیرک

رامش: آرامش، آسودگی، نشاط، شادمانی

َرهنمای: راهنما، یاری رسان

کن کن، اضافه  زای: افزوده 
َ
ف

کن، رو بیاور کن، میل  گرایش پیدا  گرای: 

کردن گریه  گریستن: 

گمان: شک، تردید

میاسای: آسوده نباش

میفکن: نیفکن، نینداز

ناخوش: َبد، ناپسند، نامطلوب

یزدان: خداوند، پروردگار یکتا

درسنامه

که معنای فعل با  کامل نیســت. همین طور می دانی  که بدون آن، معنای جمله  که اصلی ترین بخش جمله، »فعل« اســت    آموختی 

کامل می شود. نهاد 

آمد.رها
↓

نهاد
↓

فعل

 

کامل نمی شود و به »مفعول« نیاز دارند.  بعضی فعل ها فقط با نهاد  معنایشان 

زد.راحسنعلی 
↓

نهاد
↓

مفعول
↓

فعل

 

درس شانزدهم
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که »حسن« است، می آید. کسی را؟« و در جواب، مفعول  گر بگوییم: »علی زد«، شنونده می پرسد: »چه  ا

 بعضی فعل ها عالوه بر نهاد و مفهول، به جزء دیگری هم نیاز دارند. این بخش معمواًل در جواب »کجا؟« می آید.

گذاشت.  رها غذا را روی میز 

گذاشــت؟« و آنچه در جواب می آید،  کجا  کامل نیســت؛ بنابراین شــنونده می پرســد: »رها غذا را  گذاشــت«، جمله  گر بگوییم: »رها غذا را  ا

همان بخش جدید است.

کارگاه تمرین

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1 فرزندم، درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

الف( همه ی فعل ها، فقط به نهاد نیاز دارند.    

ب( واژه ی »مسائل« جمع مسئله است.        

پ( واژه ی »واپسین« هم معنی واژه ی آِخر است.        

گوش ما شبیه عالمت تعّجب است.         ت( شکل 

کن. کمانک ُپر  2 جاهای خالی زیر را با یکی از واژه های داخل 

گلدان، در خانه( گذاشت. )به مادر، در  گل ها را ..............................  الف( رها 

کاسه ی آش را ........................... ما آورد. )به خانه ی، در مدرسه، با مادر( ب( همسایه ی ما 

کودک( پ( دوستم خواهرش را ................................ ُبرد. )در اتوبوس، در خانه، به مهد 

کودک( گاهواره، به مدرسه، به مهد  ت( مادر فرزندش را ........................ خواباند. )در 

کن. کامل  3 مانند نمونه، جدول را 

رها غذا را در ظرف ریخت.

گذاشت. ب( پدر جانماز را در قفسه  کالس پاسخ داد.  الف( معّلم سؤاالت را در 

کیف علی قرار داد. پ( معّلم جایزه را در 

کجا می آیدمفعولنهاد که در جواب  فعلجزء دیگر 

ریختدر ظرفغذا رارها

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

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

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

کلمه های زیر را بنویس. 4 مترادف 

 ...........................معّلق
      

 ...........................جهل
      

 ...........................پرسش
      

 ...........................دانش
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5 به نظر تو چه چیز باعث پیشرفت و توانمندی ابوریحان بیرونی شد؟

6 از بند آخر درس »پرسشگری« چه چیزی یاد می گیری؟

شعرحفظی

کن و به پرسش های داده شده پاسخ بده. کامل  شعر زیر را 

....................................................... وبَُد  وتانا 

رگای  .........................................................

...................................................... و  یباومز 

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

............................................... ناخوش  هچ 

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

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

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

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

.....................................................، راشمی

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

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

............................................. بباید رگسیت

اتس یب راشم  اجی،  ره  هب  نادان  هک 

کتاب آمده است؟ کدام  1 این شعر زیبا در 

2 موضوع آن چیست؟

کلمه بیشتر از بقّیه در شعر تکرار شده است؟ 3 کدام 

کن و بنویس. 4 یک اسم غیرساده در آن پیدا 

کن و بنویس. 5 دو واژه ی متضاد پیدا 

کن و بنویس. 6 یک مفعول در بیت های شعر پیدا 
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درکودریافت

با توّجه به متن زیر به پرسش ها پاسخ بده.

که در نماز، به مشــکلی برخورده اســت، مرا به خدمت شــما فرســتاده تا  گفت: »من مادر ناتوان و بیماری دارم  زن به دختر رســول خدا 

در این باره  چیزی از شما بپرسم«.

کرد و حضرت، به همه ی سؤال ها پاسخ  حضرت فاطمه)س( درباره ی آن پرسش، پاسخ های مناسب دادند.  آن زن چندین سؤال دیگر مطرح 

دادند؛ سپس آن زن سرش را پایین انداخت و با شرمندگی به سبب پرسش های فراوانش گفت: »ای دختر رسول خدا! دیگر مزاحم نمی شوم«.

کار صد هزار دینار مزد بگیرد، از بردِن بار خسته می شود«. کسی بار سنگینی را به بام ببرد و برای این  گر  حضرت فرمودند: »ا

گرفته اســت«. حضرت فرمودند: »خدا برای دادِن پاســخ درســت به هر  کارش، مزد زیادی  گفت: »نه، خســته نمی شــود؛ زیرا در برابر  زن 

مسئله ای، بیشتر از تمام مرواریدهای جهان، پاداش می دهد؛ پس چگونه من می توانم از پاسخ دادن به پرسش ها خسته شوم«.

بحاراالنوار  

1 درباره ی ارتباط این متن با درس »پرسشگری« یک بند بنویس.

که در جواب »کجا« می آید. که در آن، هم مفعول آمده باشد، هم جزء  دیگری  کن و یک جمله بنویس  2 در متن جست وجو 

3 آیا تا به حال تو هم سؤالی را پرسیده و مزه ی دانستن را چشیده ای؟ ماجرای آن را بنویس.

جدول

کن. کامل  جدول را 

1- تن ُمرده، چون .............. بی دانش است

که نادان به هر .............. ، بی رامش است  -2

3- به معنی خداوند

4- میاسای ز آموختن .............. زمان

بیکاری او ز بی دانشی است  .............. -5

کسی 6- چه .............. ُبَود، دوستی با 

6

4

3

1

25
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پرسشهایچهارگزینهای

گزینه نادرست است؟ کدام  1 امالی 

4( اّتفاقات 3( آویزان  2( یزدان  1( بحره 

گزینه از نظر ساختار، با بقّیه متفاوت است؟ کدام   2

4( ریاضی دان 3( پژوهشگران  2( دانشمندان  1( بیرونی 

گزینه، واژه ی غیرساده نیامده است؟ کدام  3 در 

2( یکی از این دانشمندان، ابوریحان بیرونی است. کشف چیزهای بسیاری عالقه داشت.  1( او به 

گوش آنها آویزان است. گوشواره، به  4( بعضی سؤال ها، مثل  3( او تشنه ی یادگیری و دانش اندوزی است. 

کامل شدن فعل آمده است؟ گزینه، عالوه بر نهاد و مفعول، جزء دیگری هم برای  کدام  4 در 

گذراند. 2( او واپسین لحظه های زندگی را با پرسشگری  گریزان بود.  1( او از نادانی و جهل، 

4( ابوریحان بیرونی علم و دانش را در بستر هم می آموخت. 3( ابوریحان با ناراحتی پاسخ داد. 

کدام واژه نادرست است؟ 5 معنای 

4( ُبرنا: جوان 3( رامش: آهنگ زدن  2( جاهل: نادان  1( واپسین: آخرین 

نامنامه)اعالم(

حکیم فردوســی در ســال 329 هجری، در طوس به دنیا آمد. پدرش از دهقانان طوس بود و ثروت زیادی 
گذشــته ی ایران عشــق  داشــت. فردوســی از همان جوانی به خواندن داســتان عالقه داشــت و به تاریخ و 
که او را به فکر انداخت تا شــاهنامه را بســراید. او نزدیک  کهن بود  می ورزید. همین عالقه به داســتان های 

گذاشت. فردوسی در این باره می گوید: کار  به 30 سال از زندگی خود را برای این 

»یسب رجن ربدم در انی سال یس

لبدن اکیخ  مظن  از  یپ اکفدنم3 

رخاب رگدد  آباد  نبااهی5 

جعم1 زنده رکدم بدنی پاریس2
زگند4 ینابد  باران  و  باد  از  هک 

باران و از تاشب آفاتب« ز 

زمان مرگ او را سال 411 هجری قمری نوشته اند.

فردوسی

3- پی افکندن: ساختمان ساختن 2- پارسی: فارسی  1- عجم: غیر عرب 
5- بنا: ساختمان گزند: آسیب   -4
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ابوریحــان بیرونــی در 14 شــهریور 352 شمســی به دنیــا آمــد. او دانشــمند، ریاضــی دان، ستاره شــناس 

و تقویم شــناس بــزرگ قــرن چهــارم و پنجــم هجــری اســت. او را یکــی از بزرگ تریــن دانشــمندان ایرانــی 

می دانند.

کتاب های تحقیق درباره ی هند و قانون مسعودی از جمله آثار اوست.
ابوریحان بیرونی

مردی هنگام رانندگی از چراغ قرمز رد شــد. اَفســِر پلیس جلوی او را گرفت و گفت: »مگر 
چراغ قرمز را ندیدی؟« مَرد پاسخ داد: »چرا جناب سروان! چراغ قرمز را دیدم؛ شما را ندیدم!«

لطیفه
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...............................................................................................................................................................
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مدرسهیهوشمند
درس هفدهم

واژهنامه

ند
شم

هو
ی 

سه 
در

م

کوتاه پیامک: پیام 

که هنگام استقبال یا بدرقه ی مهمان  خوشامدگویی: سخنی 

به کار می رود.

دلگرم: امیدوار

کوچک ریزنقش: دارای جّثه و اندازه ا ی 

کارهای مختلف، مانند پزشــکی،  فّناوری: اســتفاده از علم در 

کشاورزی و... بازرگانی، 

مجازی: غیرواقعی

گفتن نام آن  کردن: شناســاندن شــخصی به دیگری بــا  معّرفی 

شخص

کردن: از جایی به جای دیگر رفتن، انتقال یافتن منتقل 

نمایان شدن: ظاهر شدن، آشکار شدن

هوشمند: دارای هوش و توانایی بسیار، دارای قدرت پردازش

ری
تبا

 اع
ت

کار

بی ثمر: بی نتیجه، بی فایده

که  کــردن: حــرارت دادن مــواد غذایــی تــا دمایــی  پاســتوریزه 

کتری ها از بین بروند. با

کردن کردن، تباه  کردن: نابود  تلف 

کردن خرابی کردن: درست  تعمیر 

گون، مختلف گونا جورواجور: 

دوری: بشقاب بزرگ

ف: بیکار
ّ

عال

کردن گفتن از روی خشم، غرغر  ر زدن: آهسته سخن 
ُ

غ

کول: شانه، دوش

که برای خطای خود عــذری دارد، آن که عذرش  کســی  معذور: 

پذیرفته است.

گرفتن بهای آن کسی و  معامله: دادوستد، دادن چیزی به 

که برای بزرگداشــت، قبــل از نام  حضــرت: عنوانــی احترام آمیــز 

خدا، پیغمبران و امامان می آید.

کودک، بّچه طفل: 

ش
یای

ن
کامیابی توفیق: موّفقیت، 

ثنا: ستایش، ستودن

حامی: نگهبان، پشتیبان

ذات: وجود، هستی

ذکر: یاد

رحمت: مهربانی، دل سوزی، بخشایش

صواب: راست، درست

فضل: بخشش

کامران: پیروز، موّفق

کج، نادرست کژ: 

مستجاب: پذیرفته شده، برآورده شده

ناظر: نگاه کننده، بیننده

نیایش: دعا، عبادت

درسنامه

به آخر بعضی واژه ها »ــَ نده« اضافه می شود و معنای جدیدی می سازد. به این واژه ها اسم »غیرساده« می گویند.

که چیزی را می راند. کسی  + ــَ نده  راننده:   ران 

که چیزی را می خواند. کسی  خوان + ــَ نده  خواننده: 

که چیزی را می یابد. کسی  یاب + ــَ نده  یابنده: 

که می درخشد. کسی یا چیزی  ــَ نده  درخشنده:  درخش + 

درس هفدهم
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کارگاه تمرین

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1 فرزندم، درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

الف( واژه ی »اّولین« هم معنی واژه ی »واپسین« است.    

ب( با توّجه به درس »مدرسه ی هوشمند«، فّناوری باعث رنج و سختی ما می شود.       

پ( واژه ی »َدّرنده« یک اسم غیرساده است.        

کتاب الهی نامه است.         ت( شعر »نیایش« از 

کن. 2 جاهای خالی را به درستی ُپر 

 ........................................................ گیرنده یعنی  ب(    ................................................ الف( بیننده یعنی 

 ........................................................ ت( دارنده یعنی    .................................................. پ( یابنده یعنی 

3 معنی واژه های زیر را بنویس.

ذاتمستجابتوفیق .............................................

کن. کامل  4 عالئم نگارشی متن زیر را بگذار و با توّجه به متن، جمله ی آخر را 

کوچه می روم تا دنبال انگشتر بگردم    گفت:  من به  به زنش  کرد   گم  نادانی انگشترش را در خانه 

کوچه می روی    کرده ای و به  گم  گفت:  تو انگشترت را داخل خانه  زن 

گفت:  آخر ................................................................................!   مرد 

کن. 5 اسم های غیرساده را رنگ 

َرمنده نیمروزخوشایند ارمغانبنده 

توانمند کارمنددوست دار پندیزدان

صوابکامرانفضل .............................................
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کوتاه بده. 6 با توّجه به شعر »نیایش« به سؤال های زیر پاسخ 

کدام یک از شاعران بزرگ سرزمینمان است؟ الف( این شعر سروده ی 

کّلی آن چیست؟ ب( موضوع 

پ( منظور از »صواب« در بیت دوم چیست؟

که در این شعر آمده بنویس. ت( یکی از صفات خداوند را 

کن و بنویس.  کلمه ی متضاد در شعر پیدا  ث( دو 

کن. 7 بخش های هر ترکیب را به هم وصل 

ستان

گوی

دار

گل

مند

رازهنر نی

زار ـــ نده ـَ ــ

جدول

کن. کامل  جدول را 

کس را نخواهیم/ از آن رو، در پناهت می پناهیم 1- الها، .................... تو، ما 

کن کار ما  کن/ ز رحمت، .............. نظر در  2- الهی، فضِل خود را یاِر ما 

3- به معنی دوباره، از نو

4- به معنای باالی ساختمان

ح ذکرت می گشایم کت می سرایم/ .................... در شر 5- ثنای ذاِت پا

6- باعجله

پرسشهایچهارگزینهای

کن. 1  گزینه ی متفاوت را انتخاب 

4( خوشبخت 3( هم کالسی  2( دل پذیر  1( پرگار 

کتاب و شاعر بزرگ ایرانی است؟ کدام  2 این بیت از 

مــی ســرایــم کـــت  پـــا ذاِت  ــاِی  ــ ــن ــ ح ذکرت می گشایم«»ث زبان در شر

ـ سعدی 4(  گلستان  ـ موالنا  3( مثنوی  2( الهی نامه ـ عّطار  1( شاهنامه ـ فردوسی 

6

13

245
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کدام واژه اضافه نمی شود؟ 3 جزء »_َ_ نده« به 

4( بن 3( دار  2( شنو  گوی   )1

کلمه ی جمع، نشانه ی جمع ندارد؟ کدام   4

4( مدرسه ها 3( سبزیجات  2( اعضا  1( پزشکان 

کلمه با بقّیه متفاوت است؟ کدام  5 ساختار 

گندم زار  )4 گوینده   )3 2( خواننده  1( شنونده 

کدام یک از واژه های زیر است؟ 6 »تصاویر« جمع 

4( تقصیر 3( تصمیم  2( تصویر  1( تصّور 

نامنامه)اعالم(

کرد و در  فرهــاد حســن زاده متوّلــد 20 فروردین 1341 در آبادان اســت. او نوشــتن را از دوران نوجوانی آغاز 

کرد.  کتابش را با نام ماجرای روباه و زنبور در شیراز چاپ  سال 1370، اّولین 

او در حال حاضر، مسئول صفحه های ادبّیات طنز در نشریه ی »دوچرخه« است. فرهاد حسن زاده

که در  کدکن، یکی از شــهرهای نیشــابور، متوّلد شد. او یکی از شاعران نام آور است  عّطار در ســال 537 در 

قرن ششم و آغاز قرن هفتم زندگی می کرد. او ابتدا شغل داروفروشی و عّطاری داشت.

منطق الّطیر و الهی نامه از جمله آثار اوست. عطّار نیشابوری

مشــتری رســتوران، پیش خدمت را صدا زد و با عصبانیت گفت: »این قورباغه االن روی 
میز من اســت، اطمینان دارم تا چند لحظه قبل توی ســوپ من بوده اســت«.

پیش خدمت گفت: »آفرین قربان... درســت گفتید! دوزیســتان، هم در آب و هم در خشــکی 
می کنند!« زندگی 

لطیفه
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پرسشهایپایانیفصل

کن. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1 فرزندم، درستی یا نادرستی جمله های زیر را با رنگ 

که از ترکیب »بین + ده« ساخته شده است.     الف( واژه ی »بیننده« یک اسم غیرساده است 

ب( ساختار دستوری دو واژه ی »دارنده« و »دّرنده« مثل هم است.    

پ( واژه ی »سرگرم« یک اسم غیرساده است.    

کتاب منطق الّطیر او آمده است.     که در  ت( شعر »نیایش« سروده ی عّطار نیشابوری است 

کن. 2 جاهای خالی را به درستی پر 

 ......................... آومتخن،  از  ........................، ......................................الف(یماسای 

................................، ..............................                   هچ .....................، ................................

هب .........................، ..................................        ................. او ز ...................................  

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

......................، ........................................ب( اهلی، ....................................................

..........................  ،  ...................... دخایا     ................................ ،..............................

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

کن.  گزینه ی درست را انتخاب  3 در هر قسمت 

کلمه از نظر ساخت با بقّیه متفاوت است؟ کدام  الف(  

4( درمانگاه 3( سحرگاه  گاه  2( آ 1( شامگاه 

گزینه مانند ترکیب »دختِر درس خوان« است؟ کدام  ب( 

4( میِز تحریِر من 3( دِر مدرسه  2( میوه ی خوشمزه  1( نگاِه مادر 

گزینه های زیر است؟ «، نسبت واژه  های »ُبرنا« و »پیر« مانند کدام یک از  پ( با توّجه به بیت »وتانا وبَُد ره هک دانا وبد / ز داشن دل ریپ ربُنا وبد

4( دانش، پژوهش 3( باغچه، باغبان  2( مسائل، مسئله  1( اّولین، واپسین 

گزینه نادرست است؟ کدام  ت( با توّجه به بیت زیر، 

دار کامران  خود،  حضرِت  در  دار«»مرا  امان  در  زبانم  گفتن،  کژ  ز 

کامران به معنی پیروز است.   )1

گفتن، حرف بد و ناپسند است. کژ  2( منظور از 

3( واژه ی حضرت برای خداوند و پیامبران و امامان استفاده می شود. 

کامران و امان، هم خانواده اند.   )4

کدام واژه هم اسم غیرساده و هم جمع است؟ ث( 

4( هم کالسی 3( سبزه زاران  2( مسائل  1( آدم ها 

ج( واژه ی »بینندگان« چه نوع اسمی است؟

4( جمع 3( ساده  2( ساده و جمع  1( غیرساده و جمع 
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کن. 4 هم خانواده ی هر واژه را به آن وصل 

دانش

فضیلت

پرسشگری

علوم

حضور

مستجاب

پرسش

علم

دانشمند

فضل

اجابت

حاضر

5 با توّجه به متن زیر به پرسش ها پاسخ بده.

کــه مــرا صورتــی چنیــن زیبا داد   « غالمش بر دِر خانه ایســتاده  مــرد زشــت رویی خــود را در آینــه می دیــد و می گفــت: »ســپاس خــدای را 

گفت: »نشسته است و بر خدا  بود و این سخن ها می شنید  کسی از آنجا می گذشت  از غالم پرسید: »خواجه چه می کند   « 

دروغ می بندد   «

الف( در جاهای مشّخص شده، عالئم نگارشی مناسب بگذار.

کن و بنویس.  ب( در متن، یک مفعول پیدا 

کن و بنویس.  پ( یک جمله ی خبری، یک جمله ی عاطفی و یک جمله ی پرسشی در متن پیدا 

جمله ی خبری .........................................................................................................................................................................

جمله ی عاطفی .........................................................................................................................................................................

جمله ی پرسشی .........................................................................................................................................................................

که ساختاری مانند جمله ی زیر داشته باشد و آن را بنویس. کن  ت( در متن، جمله ای پیدا 

گذاشت«. »علی ظرف ها را در ظرف شویی 

کمک می کند؟  آن را در یک بند توضیح بده. کدام عضو بدنمان به علم اندوزی ما  گوش،  6 به نظر تو، عالوه بر 

کن. 7 دوست عزیزم، در یک بند با خدای خود نیایش 
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ارزشیابینوبتدوم

دبیر: نامم مناممخانوادگی:م
تاریخمآزمون: کالس:م

کنید. کردن یکی از صورتک ها مشّخص  1- درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با رنگ 

که درباره ی اسم بعد از خود توضیح می دهد.     کلمه ای است  الف( صفت 

ب( شعر »لطف حق« سروده ی پروین اعتصامی است.    

پ( »فعل« اصلی ترین بخش جمله است.    

گزارشگر می گویند.       که مطلبی می نویسد،  کسی  ت( به 

کنید. کامل   -2

 .................................................................................................................................................... گندم زار یعنی:   الف( 

 ......................................................................................................................................................... ب( لبالب یعنی:  

 ........................................................................................................................................ پ( شوق وصف ناپذیر یعنی:  

 ...................................................................................................................................................... ت( خودباور یعنی:  

کلمه را بنویسید. 3- معنی هر 

مغفرت: ............................................  نقص: ................................................  

مدارا: ................................................  واپسین: .............................................  

عّطار: ................................................     سّقا: ..................................................  

ِزه: ....................................................   ........ حومه: .......................................

جلیل: ..............................................  پهنه: .................................................  

کنید. کامل  4- شعرهای حفظی زیر را 

.............................................الف( ثنای ذاِت ................................. زبان 

استب( تن ُمرده ...................................... بی رامش   ،..........................

.....................................................پ( به دانش  فزای و ...........................

بگسست اّمید  رشته ی  ی 
ّ

کل .....................................................ت( به 

کنید. 5- کامل 

خود + ...........................  ........................... ........................... + زار  ................................ 
........................... + نویس  ........................... ........................... + ناپذیر  ........................... 
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کنید و درست آنها را بنویسید. 6- غلط های امالیی هر جمله را پیدا 

 .................................................................. که آن، تخته ی حوشمند است.  کنجکاوی فهمید  الف( مهتاب با 

 ............................................................................... ب( یکی به دنبال موجودات عجیب قریب فضایی است. 

 ....................................................................................... پ( نادان چون طبل قاضی، بلند آواز و میان تهی. 

 ........................................................................... ت( در مسجد جامه شهر، رزمندگان نماز شکر می خواندند. 

 ................................................................... گردویی تناور، نشست.  کنار رود جیهون، بر تنه ی درخت  ث( در 

7- با واژه ی »سوغات« دو جمله ی متفاوت بنویسید.

 ..................................................................................................................................................................................... خبری: 

 ................................................................................................................................................................................... پرسشی: 

غ تا جان آدمیزاد« چیست؟ 8- منظور از َمَثل »از شیر مر

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

کند« را به صورت خالصه بنویسید. کی  9- داستان ضرب المثل »ُرطب خورده، منع رطب 

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

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

که می شناسید، یک بند بنویسید. 10- درباره ی  یکی از شهدایی 

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

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

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

ارزشیابی توصیفی آموزگار
نیازمند تالشقابل قبولخوبخیلی خوبهدف های مورد ارزشیابی

اجزای جمله و جایگاهشان را می شناسد.

معنی واژه های جدید و مفهوم شعرها را می داند.

شعرهای حفظی را در خاطر دارد.

توانایی ساختن واژه های جدید را دارد.

با امالی درست واژه ها آشناست.

توانایی جمله سازی دارد.

توانایی بندنویسی دارد. 




