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پیشگفتار

پروردگار مهربان را سپاس می گوییم که توانستیم کار مطالعه، طّراحی و سازماندهی ساختار و محتوای کتاب درسی و دیگر 
کارافزارهای آموزشی فارسی و نگارش پایه ی ششم را به فرجام برسانیم.

امیدواریم آموزش این برنامه، سبب شکوفایی استعدادهای نوآموزان و آینده سازان ایران اسالمی و رشد و بهبود فرایند آموزش 
عمومی میهن عزیزمان گردد. 

زبان فارسی، برای ما جایگاه و اهّمیت بسیار ارجمندی دارد؛ چون از سویی هویت فرهنگی ما را سامان می دهد و از دیگر 
سوی، درگاِه رفتن به دنیای آموزش و یادگیری دیگر علوم و فضایل است.

درس فارسی، پیام آور شکوه و جالِل فکر و فرهنگ ایران اسالمی در طول روزگاران است. جوهره ی آثار حکیمان و فرزانگان 
پهنه ی علم و ادب فارسی، از سرچشمه های زالل معارف باورشناختی دین اسالم و بن مایه های فرهنگی، بهره برگرفته است. 

بزرگان و ستارگاِن دَرخشان آسمان فرهنگ و ادب، همچون فردوسی، سعدی، مولوی، حافظ و مالصدرا و…  ، حکیمان الهی 
و انسان های فرهیخته و دین باوری بوده اند که رگ رِگ وجودشان از آن آبشخورها، بارور و سیراب شده است و به همین سبب 
است که آثار این ادیبان و عالمان، روایتگر معارف قرآنی و ظرایف حکمی زبان فارسی است. زبان فارسی، روح ملّت و جانمایه ی 

وحدت آفرین ایرانیان، در سراسر عالم است.
برای آنکه آموزش محتوای این کتاب، به فراخور شأن و جایگاه درس فارسی و همسو با اصول و اهداف برنامه و انتظارات 

مؤلّفان، انجام گیرد، توّجه به نکات زیر، ضروری است:
1 رویکرد عام تدوین و سازماندهی محتوا و تألیف کتاب، شکوفایی فطرت با تکیه بر نگرش فرهنگی ــ تربیتی است.

2 رویکرد خاص آموزشی بر مهارت آموزی یا آموزش مهارت های زبانی و فرازبانی، استوار است، به همین روی، همزمان 
به مهارت های خوانداری و نوشتاری و نیز مهارت های فرازبانی )تفّکر، نقد و تحلیل( پرداخته ایم.

3 برپایه ی برنامه ی درسی فارسی، جهت گیری زبان آموزی از اّول دبستان تا پایه ی ششم، حرکتی از زبان به سوی ادبیات 
است. به همین دلیل است که در فارسی اّول دبستان، همه چیز در خدمت آموزش و یادگیری نشانه های زبانی است، هرچه از 
پلکان زبان آموزی باالتر می آییم، به بار فرهنگی ــ ادبی آن افزوده می شود . یعنی در پایه ی اّول، زبان خود موضوع و هدف 
آموزش بوده است ولی در پایه های باالتر مثل ششم، زبان، گذرگاهی است برای رفتن به دنیای معانی و مفاهیم علوم گوناگون.  
زبان  مکتوب  تولید  مهارت های  پهنه ی  به  دیگر سخن،  به  و  زبان  نمادهای خّطی  و  نوشتاری  قلمرو  به  نگارش  کتاب   4
مربوط می شود؛ کتاب فارسی با قلمرو شفاهی زبان و به بیان دیگر با قلمرو دریافتی یا ادارکی زبان، پیوند می یابد؛ یعنی در کتاب 
مهارت های خوانداری فارسی، زبان آموز، اّطالعات و معارف را از طریق متن درس ها و آموزه ها، دریافت می کند و این کار، سبب 
پرورش ذهن و زبان، گسترش دامنه ی واژگان و تقویت تفّکر و تحلیل دانش آموز می شود که در گفتار و بیان دیدگاه ها و حضور 
فّعال در کارهای گروهی و نقد و تحلیل شفاهی، قابل مشاهده و ارزشیابی است ؛ اّما در کتاب نگارش، آموخته ها در قالب نوشته، 

نمایان می شوند.
5 کتاب نگارش، در اصل به قسمت های زیر، بخش می شود:

 الف( فّعالیت های امالیی و دانش زبانی، نخستین تمرین های نوشتاری هستند و با هدِف سنجش و ارزشیابی از 
آموخته های امالیی و نکات زبانی کتاب فارسی و بر پایه ی متن درس، طّراحی شده اند. پرسش هایی با تکیه بر درس فارسی 
آمده که ماهیت امالیی دارند، بنابراین ضروری است به بهانه ی پاسخ به پرسش ها، آموزه های امالیی نخست آموزش داده شوند. 
 ب( نگارش، در این قسمت، نوشتن اّولیه و ساده، آموزش داده می شود و سیِر نوشتن از کلمه تا کالم، تداوم می یابد. 
یعنی نخست، انتخاب و کاربرد کلمه، سپس گسترش واژه و ترکیب سازی، در پی آن، عبارت نویسی، پس از آن، جمله نویسی و 
سرانجام، بند نویسی مورد توّجه قرار می گیرد. البّته همه ی این کارها به طور پنهان و غیر مستقیم و در قالب پرسش های نگارشی 

سازماندهی شده است.

5



 پ( كارگاه نویسندگی، در حقیقت، اصلی ترین بخش کتاب نگارش با تکیه بر مهارت های نوشتاری، در همین قسمت 
آمده است. به بیان دیگر، دو قسمت نخست، مراحل تکرار، تمرین، دست ورزی، نرمش ذهن و زبان و قلم برای دستیابی به مهارت 

نوشتن و روی آوردن به یک کار خاّلقانه و آفرینشی است.
 ت( درک متن: این بخش، سایه ای از فرایندهای درک و فهم کتاب فارسی است که در قالب فّعالیتی ویژه، با متن هایی 
متفاوت، سازماندهی و تدوین شده است. تالش کرده ایم در طّراحی پرسش ها، سطوح درک متن را پیش چشم داشته باشیم، 
از  این رو، تمرین درک متن، فرصت بسیار خوبی برای رشد مطالعه ی علمی و کتاب خوانی مؤثّر و تقویت توانایی فهم متن است.
 ث( هنر و سرگرمی: با دو هدف بازآموزی آموخته هاو تنّوع آفرینی، نوشته شده است. قرار گرفتن این بخش در پایان 
فصل ها به معنای بازخوانی و مرور آموخته هاو به گونه ای جمع بندی آموزه های محتوایی فصل هاست. از سوی دیگر، فّعالیت های 
خوش نویسی هم فرصتی برای رشد جنبه های هوش زیبایی شناسی و هنری دانش آموزان، فراهم می آورد. هدف اصلی این است 

که دانش آموزان هنگام تمرین و رونویسی خّط نستعلیق ساده یا هنری، با زیبایی ها و ظرایف دیداری خّط فارسی انس بگیرند.
6 برای بهبود آموزش زبان فارسی در طول سال تحصیلی، بهتر است در آغاز سال، جلساتی با اولیای دانش آموزان برگزار 
شود و نحوه ی کار با کتاب های فارسی به آنان توضیح داده شود. این کار، موجب آگاهی بیشترخانواده ها از رویکردها، روش ها و 

ساختار کتاب می شود و در نتیجه، تعامل بین مدرسه و خانواده را ارتقا می بخشد.
7 از آنجا که انجام هرعمل نیاز به راهنما و دستورالمعل دارد، انتظار می رود همکاران محترم درکلیه ی مراحل تدریس از 
برای  فارسی  درس  آموزشی  کارافزارهای  کنند.  استفاده  به خوبی  فارسی  آموزشی  کارافزارهای  و  معلّم  راهنمای  کتاب  مطالب 
پشتیبانی از محتوای کتاب فارسی تهیه شده است و به کارگیری اجزای آن درحین تدریس موجب تسهیل، تحکیم و غنی سازی 

آموزش و یادگیری زبان فارسی می شود.
8 درس های »آزاد« )فرهنگ بومی( فرصتی مناسب برای معلّم و دانش آموزان است تا در محیط کالس و با آرامش، نوشتن 
را تمرین کنند. نوشتن درس آزاد به شما کمک می کند تا مفاهیم و مطالب ضروری متناسب با منطقه ی خود را با در نظر گرفتن 
فصول کتاب در کالس درس طرح کنید. این انعطاف پذیری کتاب به شما فرصت می دهد تا کمبودهای احتمالی را جبران کرده، 

در برنامه ریزی درسی و تألیف بخشی از محتوای کتاب، مشارکت داشته باشید.
9 در ارزشیابی از این کتاب ها به مهارت های چهارگانه ی زبانی، تفّکر و قدرت تحلیل دانش آموزان در طول سال تحصیلی 
توّجه شود و در امتحانات رسمی پایان ماه یا پایان نوبت نیز مهارت های خوانداری و نوشتاری )درک متن، امال، نگارش و انشا( 

به عنوان فّعالیت های عملی، مورد توّجه قرار گیرد.
10 ویژگی تلفیق آموخته ها و مفاهیم یادگیری ایجاب می کند تا در آموزش محتوای فارسی به دیگر کتاب های درسی نیز توّجه 
شود. به همین سبب، بسیاری از مفاهیم حوزه های دیگر، نظیر اجتماعی، هنری، دینی، علمی، تفّکر و حّتی ریاضی در کتاب فارسی 

با استفاده از شیوه های قّصه و شعر ارائه شده است.
رهنمودهای ارزنده ی شما همکاران ارجمند، همواره پشتوانه ی گام های ما و سبب استواری کارها خواهد بود. پس ما را به 

مهمانی خوانش های مبتنی بر تجربه، فرا بخوانید و ما را از یافته های عالمانه ی خویش، بهره مند سازید.

بسیچ اندر  لیک  هیـچاین همه گفتیم  هیچیم  خدا،  بی عنایات 
حق خاصان  و  حق  ورقبی عنایات  سیاهستش  باشد،  َملک  گر 
رواای خدا، ای فضِل تو حاجت روا نبَود  کس،  هیچ  یـاد  تو  با 
مّتصل گردان به دریاهای خویشقطره ی دانش که بخشیدی ز  پیش

  

 دفتر تألیف كتاب هاي درسي ابتدایی و متوسطه  نظری            گروه زبان و ادبیّات فارسي  
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       امال و دانش زبانی

1  با توّجه به متن درس، کلمه های مرتبط با هر واژه را بنویسید.

بهارآفریدگار

2 با توّجه به متن درس، جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید.

ا�یی دل می �گردد. �ن  رو�ش �ب ه �کردن رد کار ……………………… و ……………………… مو�ب  ا�ند�ی�ش

. �یدن �گر�ن�ت  طر�ن ……………………… و�ن هاری ا�ن  �باد �ب

.  ……………………… �کردگار ا��ت ا�نه ای ا�ن ان �ن�ش  رد�ن�ت گی ا�ن  هر �بر�

3 نوع جمله های زیر را مشّخص کنید.

نوع جملهنشانه ی نگارشیجمله

زیر درخت را نگاه کن

برای سربلندی میهن عزیزمان چه کارهایی باید انجام دهیم

امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد

خدایا تو معرکه ای

  درس اّول
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      نگارش 

1 با کلمات زیر، متنی مناسب در چند سطر بنویسید.

 بهار، سوسن، نرگس ، الله زار ، بید، بلبل

2 داستان زیر را تا یک بند، ادامه دهید.

امروز شاخه ی دیگری از درخت توت شکست و بر زمین افتاد. درخت توت، 

آهی کشید و به درخت بید در آن سوی باغ، که کودکان، کاری به کارش نداشتند، 

خیره شد .
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      کارگاه نویسندگی

هنگام نوشتن به نکات زیر، توّجه داشته باشیم:

 از کاربرد کلمه های گفتاری و شکسته خودداری کنیم.
 از تکرار کلمه ها بپرهیزیم.

 ساده و خوانا بنویسیم.

1 بهار و زیبایی های آن را با کالمی زیبا توصیف کنید. در متن خود از یک یا دو بیت شعر که در 
مورد فصل بهار سروده شده است، استفاده کنید.

10



2 با نثر ساده و روان، زیبایی های محّل زندگی خود را در یک بند معّرفی کنید. 

  

3 ضرب المثل »  شکر نعمت، نعمتت افزون کند« را در یک بند توضیح دهید.

11



 

     

      امال و واژه آموزی

1 از بین واژه های زیر آنهایی را که با هم ارتباط دارند، در یک گروه قرار دهید.

  درس دوم

   فکر        معلومات            افکار    

  تعلیم                  تفّکر             معلّمان           

تعلیمات               متفّکران               

الف

................................................................................................................................ب

................................................................................................................................
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2 مانند نمونه، واژه ها را کنار هم قرار دهید و هر تعداد که می توانید، واژه ی جدید بسازید و در 
جدول بنویسید.

رفتارآداب

آفرینش

خالق

نیک نیکو
پسندیده

زیبایی های شناخت

اخالق

اخالق نیکوـ  اخالق پسندیده      

3 الف( سه حرف مشترک واژه های هر گروه را بنویسید.  

حروف مشترکواژه ها

حافظ ــ محفوظ ــ حفاظت

مقصود ــ مقاصد ــ مقصد

تحصیل ــ حاصل ــ محصول

 ب( برای هر گروه از واژگان، دو هم خانواده ی دیگر بنویسید.

13



نگارش       

1 متن زیر را با یکی از کلمات ) از، به، در، با ( کامل کنید.

مد ………………… ا�بر سالم �کرد …………………   رد �آ سمان �به �پروا�ن  ………………… �آ وا�ن  �آ و�ش له ی �ن ل�پ �پ

مه ی  مرن د ………………… �ن وا سش د ………………… �باد هم �ن د �ن �ن �ن  و ………………… او ل�ب �ت �ش د �گدن �ی ور�ش ار �ن لک�ن

�گو�نه   �که �پ له می دا�نس�ت ل�پ اهده �کرد. �پ ن م�ش ود را ………………… �آ �بای �ن �ی هره ی �ن  �نرا داد و �پ  �گو�ش �ب �آ

برد. �  �ب �ت ی لدنّ ا�ی �ب �ی ………………… ا�ین همه �ن

2  در مورد یکی از آفریده های خدا که توّجه شما را جلب کرده است، تحقیق کنید و گزارشی در دو 
بند ارائه دهید.٭

موضوع:

٭ در کتاب فارسی پایه ی پنجم، با معیارهای گزارش نویسی آشنا شده اید.
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      کارگاه نویسندگی

در به کارگیری واژه ها، هنگام نوشتن، باید دّقت کنیم. به نمونه های زیر توّجه کنید.

 صبح، او را دیدم.
 بامداد، او را دیدم
 پگاه، او را دیدم.

1 به جای واژگان مشّخص شده، واژه های دیگری قرار دهید و جمله ها را بازنویسی کنید.

 الف( هیچ چیز نمی تواند اثر محّبت را از بین ببرد.
. ................................................................................................................................

 ب( بپرسیم و از هیچ چیز نهراسیم.
. ................................................................................................................................

 پ( هرکسی شخصیت خود را در رفتار و عمل خویش نمایان می کند.
. ................................................................................................................................

2 اکنون درباره ی موضوعی که بیشتر به آن می اندیشید، یک بند بنویسید و از واژه هایی که دو به دو
هم معنی هستند، استفاده کنید.
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3 ضرب المثل » از تو حرکت، از خدا برکت« را در یک بند توضیح دهید.

       درک متن 

 الف( جمله های زیر را با دّقت بخوانید و به ترتیب درست، شماره گذاری کنید.

 �برارد!« ان ا��ت ، �ب ان �ن�یس�ت :»�ن  و �گ�ن�ت وا ا�ندا�ن�ت ا�ن گاهی �به �ن  مرد �ن

ا�ین    ا�ن مرا  �که  می لگ�یری  در  �ت �پ مرد،  :»ای  �گ�ن�ت و  �کرد    �ش وا�ن �ن را  ا�نی  �ن   �با د��ت �گر��نه  مرد     

یر لک�نی؟« ان ها �� �ن

د. هری ر��ی �نه و �گر��نه �به �ش گاری مردی �نس�ته و ما�نده، �تسش ی رو�ن  رو�ن

ور!« �ن  ا�ین �نان ها�ب واهی ا�ن ه ای �بده و هر �په �که می �ن : »سلکّ د �که �گ�ن�ت  ا�ین سش

�گر!«  د�ی یرن � ، �نه �پ �ی�نی �نان ا��ت نها �که می �ب � واهی مرد؟ ا�ی  »�په می �ن

»! ا�ن�ت  �ب ور. �نو�ش �ن �نر و �ب ان �ب ه ای �بده و �ن : »سلکّ د و �گ�ن�ت دی �ن �ن �ن وا ل�ب ا�ن  �ن

د. �یر سش  سرا�ن  دها�ن�ش �ب ه �آ ا�ن ان های �ت  او �با د�یدن �ن
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 �نان �ند�یده ای. �نی �که �گو�یی سال ها��ت  می �ن  طوری حر�ن

د  �ن  �پ �تر ا�ن �یسش د، �ب ور و �گر��نه �باسش : »ا�ین مرد هر �په �پر�ن  �گ�ن�ت ود�ش د و �با �ن یره سش وا �به او �ن� ا�ن   �ن  

ورد«. �ن وا�ند �ب ان �نمی �ت �ن

وردن دارد.  �که �ن ان ها��ت ن �ن  �آ و ا�ن ان های �ت  �که �نان �ند�یده ام؛ و�ی �ن ها��ت  رو�ن

اد. ی ا�یس�ت وا�ی ا�ن �وی دکّان �ن لی �گر��نه �بود، �ب ا  �که �ن�ی �ب �ن  �آ  ا�ن

وردن �کرد. روع �به �ن وا داد و سش ا�ن ه ای �به �ن �ا�ی سلکّ و�ش  مرد �با �ن

د: وا �که مرد �گر��نه را د�ید، �پر��ی ا�ن  �ن

 ب( پس از مرتّب کردن جمله ها، دو سؤال طرح کنید و پاسخ آنها را بنویسید )سعی کنید سؤال ها 
با توّجه به مفهوم کلّی متن باشد(.

 الف

     ب 
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     هنر و سرگرمي

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

�نس�پر�یم �بد  �به  را  هان  �ب ا  �ت ا  �ی �بر�یم�ب کی  ل �ی �ن   همه د��ت   �ش �کو�ش �به 

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

�پا�یدار �بد  و  �یک  �ن همی  د  اسش �ب �یادگار�ن �بود  کی  ل �ی �ن �که  ه  �بِ همان 

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

2 با توّجه به جدول الف، حروف را جایگزین نمادها کنید و واژه های به دست آمده را بنویسید.

 الف(

خسفپشصیتنردا

 حاال شما برای حروف زیر نمادهایی طّراحی کنید. سپس هر تعداد واژه ای که می توانید، بسازید.
 ب(

وبطلمع

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

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

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

18





 درس سوم

      امال و دانش زبانی

1 مانند نمونه، با استفاده از حروِف واژه ها ی داخِل شکل، واژه های جدید بسازید.

گرفتار 

مغرور 

معلوم 

امثال 

گفت

رفت

رفتار

گرفت
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2 با توّجه به متن درس، جمله هایی را که واژه های »طمع، خطاکار، غفلت« در آنها به کار رفته است، 
بنویسید.

3 مانند نمونه کامل کنید:

 

کاری

 زخم کاری   کاری به معنی عمیق

کاری داشتم   یک کار داشتم

آبادی

آبی
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      نگارش

1 داستان درس را در یک بند خالصه کنید و نام جدیدی برای آن انتخاب کنید.

 

 

 

موضوع:

 

2 الف( جاهای خالی را با واژه های دلخواه پر کنید.

ور  �یدن �یک �ج : »ا�گر �جرای �کسی کاری می �ک�خی، �جه ……………… �جه ر�خ �ک�ش ه می �گ�خ�ت ر�گ هم�ی�ش مارد �جرخ

�گ�ت ………………«. �خ اری کار �ت�ش ……………… اس�ت و ا�گر م�خّ�ت �ج�گدخ

م �خ�ی��ت ……………… و  �خی. ال�خ و�جی می �ک�خی، داد �جرخ م �خ�ی��ت و�ت�تی کار �خ : »ال�خ ر�گ می �گ�خ�ت مارد �جرخ

ود«. ر می �ش �ت�ش ود�ش م�خ . �خ ل ……………… اس�ت و�ج م�ش : »کار �خ جر �ک�خی«.  می �گ�خ�ت ……………… را �خ�

  ب( نوشته هایتان را در گروه بخوانید. به نظر شما بهترین نوشته کدام بود؟ چرا؟
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      کارگاه نویسندگی

شرح حال : یکی از راه های تمرین در نویسندگی، نوشتن شرح حال است. در شرح حال نویسی به این 

 نکته ها توّجه می شود : زمان و محّل تولّد، محّل زندگی، ویژگی های خلقی و جسمی، وقایع مهّم زندگی و …

1 شرح حال خود را در یک بند بنویسید ) خودتان را معّرفی کنید (  .

2 بعد از یک میهمانی، ظرف ها در آشپزخانه درباره ی آداب غذا خوردن مهمان ها در حال صحبت 
بودند. گفت وگوی آنها را در دو بند بنویسید. 
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3 مفهوم ضرب المثل »دشمن دانا بلندت می کند          بر زمینت می زند ناداِن دوست« را در یک 
بند توضیح دهید.
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     امال و واژه آموزی

1 در متن زیر، کلمات مشّخص شده را با حروف مناسب کامل کنید.

 تالش و کوشش شما تنها فرزند مهربان )باعـ……( سربلندی و )عّز……( من می شود. بزرگی و )عـ……مت(
من و شما به این است که با هم، کنار هم و نگهبان هم باشیم. تغییر و )تـ……ّول(، ویژگی هر پدیده ی 
زنده ای است. چهره ی نوشتاری و خّطی من برای ایجاد دوستی و )……میمیت( میان من و شما کمی 

بیشتر )ا……ّمیت( دارد.

2  برای هر یک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید.

، علم

، عّزت

3 الف( جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید.

................................................ + انخزنده

پرندگان .......................................

نویسندگان .......................................

................................................ وابسته

  ب( چند واژه را که به این شیوه نوشته می شوند، بنویسید.

 درس چهارم
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      نگارش

بند  باید کرد؟ در یک  از زبان ملّی چه  ایرانی به نظرتان برای حفظ و پاسداری  1 به عنوان یک 
بنویسید.

 
 

 

 

2  با استفاده از واژه های زیر، یک بند درباره ی زبان مادری خود بنویسید.

 بزرگی و عظمت، شکوه و شوکت، سربلندی و اعتبار
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      کارگاه نویسندگی

 هر نوشته ازچند جمله ی به هم پیوسته درست شده اند.  در هنگام نوشتن باید به اصل ساده نویسی و کوتاهی 
جمله ها توّجه کنیم.

1 عبارت زیر را با جمله ای کوتاه تر، بیان کنید.

  الف( من هم مانند شما موجودی زنده هستم و زندگی من، فراز و فرود ها و داستانی طوالنی دارد. 

  ب( سحرگاهان خورشید از پشت افق، یعنی آنجا که دریا به آسمان می پیوندد، پدیدار می شود و چهره ی 
خود را به جهانیان نشان می دهد.

2 داستان کوتاهی از زبان خّط فارسی بنویسید و شیوه ی تغییر و تحّول را از زبان خط، شرح دهید.
ـ شکست و پیروزی را در داستان به کار ببرید.( )کلمات متضاد مانند فراز و فرودـ 

موضوع:

27



3 جدول زیر را کامل کنید.

قباًل درباره ی زبان فارسی 
می دانستم ……

  

 

اکنون یاد گرفتم……

تصمیم گرفتم……
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      امال و دانش زبانی

1  مانند نمونه واژه هایی از متن درس بیابید و در شکل بنویسید.

و گوگفت

 درس پنجم
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2 با توّجه به عالمت ها و واژه های نوشته شده، جمله های متناسب با آنها را از متن درس پیدا کنید و 
بنویسید .

     ........................................................ ................................................  از بَر، ............................................... .

رخش،  .....................................................  ، ...............................................  اژدها  ........................................................ .

.....................     ،  ..........................................................................................................................................  خطرناک  ، 

: .............................................................................................  ،  ..............................................................

3  الف( یک نمونه مبالغه که در صحبت هایتان به کار می برید، بنویسید.

 مثال: صد دفعه گفتم  در اصل گوینده صد بار نگفته، بلکه چند بار تکرار کرده است.

  ب( معنای دور و معنای نزدیک کنایه ی زیر را بنویسید.

آب در هاون کوبیدن

معنای نزدیک ...........................................................................................................

معنای دور   ..............................................................................................................
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      نگارش

1  بیت زیر را به نثر ساده باز نویسی کنید.   

ا�ک �خ د  �جر�ک�خ و  د  �ی وسش �ج و  د  �ی ا�ک�خروسش ا�ک �چ د همه، �چ م�ین �ش �خ ُسمّ�ش �خ

2 برای موّفقیت در زندگی، به نظرتان چه خان هایی پیش رو دارید؟

3  یک نمونه مبالغه از متن درس ذکر کنید و آن را توضیح دهید.
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      کارگاه نویسندگی

بهره گیری از حواّس پنجگانه

برای اینکه نویسنده ی خوبی باشیم، الزم است:
 همه چیز را خوب و دقیق ببینیم )خوب دیدن(.
 خوب و دقیق گوش دهیم )خوب گوش دادن(. 

 نسبت به بو، مزه و طعم اشیا، حّساس و دقیق باشیم )تقویت حّس چشایی و بویایی(.
 گاهی به کمک حّس المسه، پدیده ها و اشیا را بشناسیم )تقویت حّس المسه(.

پس، مقّدمه ی خوب نوشتن، خوب دیدن، خوب گوش دادن و دّقت در پدیده ها و استفاده از حّس 
بویایی، چشایی و المسه است.

1 از پنجره ی کالس به بیرون نگاه کنید و آنچه را می بینید، در یک بند بنویسید.

2 چشمان خود را ببندید و حّس خود را درباره ی صداهایی که می شنوید، بنویسید.
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3   برداشت خود را از ضرب المثل »نوش دارو بعد از مرگ سهراب« در یک بند بنویسید.

       درک متن 

 الف( به جمله های زیر دّقت کنید:

ا�جرا�ین �خرامو�ش �خ�کن �که  �خ �ج واهد�جود؛  د�ید�تر �خ اد�خ�ت هم �ش �ین ا�خ�ت �تر �جاال�تر �جروی، �چا�ی �ی�ش در �ج   هر �ت

وی. ای �چا�ی�ت مطم�ئن �ش کم �جودن �ج �تن، ا�خ مح� ه�خگام �جاال ر�خ

. م �خ�ی��ت ر ال�خ کّ � ن �ت�ش ا�جرا�ی �خ ؛ �ج ه ی هر ا�خ�ا�خی اس�ت �خ �ی  ا�ین و�خ

واهد �کرد. ا�جرا�ین حمله �خ �خ ؛ �ج ی اس�ت وان وحسش  ا�ین ��ی

واژه ی »بنابراین« یکی دیگر از واژه هایی است که میان دو جمله می آید و »علّت، سبب و دلیل« را 
بازگو می کند.

 ب( جاهای خالی را با »اّما، ولی، بنابراین، و« کامل کنید.
 چند وقت پیش داستانی درباره ی خیر و شر خواندم. اینکه سال ها پیش خیر و شر برای شنا کردن 
به دریا رفتند………..… شر زودتر از آب بیرون آمده………..… لباس های خیر را پوشید………..… خیر هم 

برای اینکه برهنه نماند، مجبور شد لباس های شر را بپوشد.
و حاال سال هاست که آدم هاخیر و شر را اشتباه می گیرند.
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         هنر و سرگرمي 

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

د ل�ن �ب کا�ن  و  ا  �ی د�ن �ب  �گ�ن دهمان  و را سودم�ن َدن مر �ت واهد �بُ �ن �ن

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

�یادگار همی  و  �ت ا�ن  َد  ما�ن وارما�یه مدار س�نن  �ین �ن �ن س�نن را �چ

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

2 جمله های نوشته شده در جورچین زیر را شماره گذاری کنید و داستان آن را بخوانید.

نگهبان 
کاروانی 

شب 
به خواب رفت.

بامداد صاحبان مال دیدند  
که شتران و بار آنها ناپدید شده

                                    است

گفت:
»تعداد

 آنها زیاد بود و من تنها 
بودم«.

به پاسبان پرخاش کردند که چه پیش آمده است؟

دزدان
 رسیدند
 و
 کاروان را غارت
کردند.

گفت:»دزدان
 نقابدار،
کاروان 

را 
غارت کردند«.

گفت:» دزدان نقابدار،
کاروان را غارت کردند و

مال مردم را به یغما بردند«.    

گفتند:
 » اگر نمی توانستی با آنها مبارزه کنی،
         باید فریاد و 
هیاهو می کردی

تا بیدار شویم«.    
گفتند:» مگر 

تو سنگ بودی؟
چرا جلوی آنها    

را نگرفتی؟«   
گفت:» در
 آن هنگام
 شمشیر 

کشیدند و گفتند اگر فریاد و هیاهو کنی 
تو را می کشیم«.

من نیز 
از ترس 
خاموش 

گشتم،

اّما اکنون هر قدر
  که
 بخواهید 
برایتان
 فریاد می کشم! «

ان
رو

 کا
ان

هب
نگ

ن: 
ستا

ن دا
نوا

 ع
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      امال و دانش زبانی

1 با توّجه به متن درس، واژه هایی را که صدای /   س  / دارند، پیدا کنید و بنویسید.

 درس ششم
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2 جمله های زیر را با استفاده از واژه های درس، کامل کنید.

می شوی.  شنیده  وجودم  اعماق  از  سرودی……..…………  مانند  چون  دارم؛  دوستت  ای………..……… 
دوستت دارم؛ زیرا مانند کوه در برابر……..………… استواری. قهرمان…………..…… همچو خوش ترین 
اشعار  یادآور  گل ها،  بوی……..…………  و  بهاری  باران  نم نم  بود.  خواهد  جاودانه  دل ها،  در  یادها 

زیبای……..………… است. دوستت دارم و با …………..…… نگهبان بلندی های خاک پاکت هستم.

3  در عبارات و ابیات زیر منادا و حرف ندا را مشّخص کنید.

منادانشانه ی نداعبارات و مصراع ها

ای وطن، همچو باران بهاری

سعدیا، مرد نکونام، نمیرد هرگز

یارب، نکن از لطف، پریشان ما را

خدای کعبه، ای یکتا
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    نگارش

1 متن زیر را تا یک بند ادامه دهید.

  وطنم را دوست دارم

2 یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و خاطره ی خود را از آن بنویسید.

جشن دهه ی فجر عید نوروز شب یلدا
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       کارگاه نویسندگی

تشبیه 

 تشبیه آن است که کسی یا چیزی را به کسی یا چیزی دیگر مانند کنند.
 از تشبیه برای زیباتر کردن نوشته ی خود می توان استفاده کرد.

کلمه های زیر را به چیزهای مناسب، تشبیه کنید و در جمله ای به کار ببرید. 1

     مادر مثل .................................

     گل مانند ................................. 

     کوه چون .................................

      ایران همانند .............................

2 جدول را کامل کنید.

مسئولیتی که ما در برابر میهن داریم حّقی که میهن برای ما قائل است 

امکانات خوب  با  و  در مدارس  1ـ حّق ماست، 
درس بخوانیم.

 1ـ مراقبت از وسایل و ابزارهای مدرسه، وظیفه ی
ماست.

2ـ2ـ

3ـ3ـ

4ـ4ـ
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3 درباره ی مفهوم ضرب المثل »با دوستان بساز و بر دشمنان بتاز« یک بند بنویسید.
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      امال

 درس هفتم

)فرهنِگ بومی ١(
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    نگارش

   

42



  کارگاه نویسندگی

   

43



     امال و دانش زبانی

در هر ستون، حرف نخست کلمه ها را بردارید؛ از راست به چپ در کنار هم قرار دهید تا یک واژه  1
از متن درس به دست آید.  

…………………… 

فروش
دوران
ادبیات
کهن
اتّفاق
رکاب

…………………… 

حاشیه 
فرسوده

ظلم

…………………… 

میهن 
دلیرانه
انتقال
فوراً
عقب

…………………… 

وطن
سرعت
عملیات
تلّفظ

 درس هشتم
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2 با توّجه به متن درس، جدول زیر را کامل کنید.  

واژه های سه نقطه ایواژه های دو نقطه ایواژه های یک نقطه ایواژه های بدون نقطه

3 متن زیر را بخوانید و هر جایی که الزم است، در آن از نشانه های » .  ،  :  ؟  ! « استفاده کنید.

یک روز غروب ……… وقتی دهقان از مزرعه به خانه بر می گشت از النه ی غازها صدایی شنید 
………  دهقان از جا پرید و گفت ………  »چه صدای عجیبی……… حتمًاَ روباه است ………  « 

سپس به طرف النه ی غازها دوید ………  روباه را از النه ی غازها بیرون کرد ………  در را که 
باز کرد ………  گفت ………  » دختر خوبم ………  روباه می گوید ………  امروز صبح که غازها را 
به چرا می بردی ……… شال زیبایی سرکرده بودی ………  یا شالت را می دهی یا همه ی غازها 

را می برم«……… 
دخترک با ناراحتی گفت ………  »مگر روباه هم شال سر می کند ……… « 

دهقان گفت ………  »من نمی دانم ………  حاال که چشمش دیده و دلش خواسته است«.

قّصه گویی6 ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با اندکی تغییر
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      نگارش

از عالئم نگارشی مناسب هم  بنویسید.  »شهید«  بند درباره ی  از واژه های زیر یک  استفاده  با    1
استفاده کنید. 

عشق ــ زندگی ــ حماسه ــ صداقت ــ سنگر ــ سرنوشت ساز

2 من با خواندن این درس:

کنجکاو شدم…
.............................................................................

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

متوّجه شدم که…
.............................................................................

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

.............................................................................اکنون احساس می کنم که…

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

46



   
       کارگاه نویسندگی

توصیف : یکی از راه های تمرین در نویسندگی توصیف است. توصیف بیان ویژگی های یک چیز یا 

پدیده ی خاطر است. در توصیف باید به اندازه، رنگ، بو، لطافت و زبری، فاصله و سایر خصوصیات 
آن چیز توّجه کرد.

1  به نظر شما کدام بند درس از توصیف زیباتری برخوردار است؟

2   وطن خود را در دو بند توصیف کنید.

3 فهم خود را از ضرب المثل »هرکه بامش بیش، برفش بیشتر«، در یک بند بنویسید.
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       درک متن

 الف( متن زیر را با دّقت بخوانید.

اده را رد  یر و ا�ف کار ا�ف�ت � ا رسم �بود �که ا�فراد �پ �ب �ف کی �بود. رد �آ � ای �کو�پ �فگل ها، روس�ت ن سوی �ب �آ

د. �ف اده ای �ف�گهداری �ک�ف ا�فه ی دور ا�ف�ت �ف

�گر  د�ی او  �پدر  می �کرد.  گی  �فد� �ف �ک�ش  �کو�پ �پسر  و  یر  � �پ �پدر  �با  وا�فی  �ب ان  ده�ت ا،  روس�ت ا�ین  رد 

برد.  � ا�فه �ب ن �ف م �گر�ف�ت او را �به �آ وان �تصم�ی ان �ب د. ده�ت وا�فس�ت کار �ک�ف �فمی �ت

د�فد،  رس�ی ا  �ب �ف �آ �به  �که  و�ت�تی  اد.  ا�ف�ت راه  �به  و  �کرد  گاری  سوار  را  �پدر�ش   ، رو�ف ن  �آ �فردای 

 : اد و �گ�ف�ت ود�ش ا�ف�ت �یری �ف . رد راه �به �یاد �پ �ت �ت و �بر�گسش اسش ا �برای او �گدف دف �ب و �ف داری �آ م�ت

ان  اورد«. ده�ت �ی �ب �بال را سر من  �پسرم هم�ین  مم�کن اس�ت  �ف�یس�ت  ؛ �یک رو�ف  »ا�فصا�ف 

فهان �کرد. � ا�فه ا�ش �پ م�ین �ف �یر�ف ورد و او را رد �ف ا�فه �آ ود �به �ف �ت و �پدر را �با �ف وان �بر�گسش �ب

ماری  �ی : »�ب �ف�ید، �گ�ف�ت بر را �ش یر مرد �ف� � د�فد. و�ت�تی �پ مار �ش �ی ا �ب �تر مردم روس�ت �یسش �پ� ا�ف مّد�تی �ب

وان  ان �ب �ب را عو�ف �ک�ف�ید«. ده�ت مه �برو�ید و راه �آ . �به سر�پ�ش �وده اس�ت �ب �آ اطر �آ �به �ف

. �ت �گسش ا �با�ف یر داد�فد و �الم�تی �به روس�ت � �ی �ب را �ت�ف یر �آ �فها مس� . �آ حر�ف های �پدر را �به مردم �گ�ف�ت

: »ا�گر امسال مردم �به  یر �به �پسر�ش �گ�ف�ت � د. �پدر �پ �ت �فرا رس�ی . �فصل کاسش �ت سش مّد�تی �گدف

�یاد  �ف دم  �گ�ف و محصول  د  دا می �ک�ف �ی �پ ّو�ت  �ت دو�باره  م�ین  �ف �بعد  �بکار�فد، �ال  �فّر�ت  دم  �گ�ف ای  �ب

ود«. می سش

دم  س�یا�ب ها �پر ا�ف دا�فه های �گ�ف �ته �بود. �ال �بعد �آ گ�ف یرمرد � � مردم همان کاری را �کرد�فد �که �پ

ا را ا�ف  یر مردم روس�ت و �ف� د: »�ت �ف �ت گ�ف مد�فد و � ان �آ ا�فه ی ده�ت د و �به �ف �ف ن �گر�ف�ت ا �ب�ش د�فد. مردم روس�ت �ش

48



کر  � ن �ف کرده ام، ا�ی � : »اّما من کاری �ف ان �گ�ف�ت دای ما هس�تی.« ده�ت ه�تر می دا�فی �پ� �کد�ف همه �ب

برده ای؟« ا�فه �ف� ن �ف د: »م�گر او را �به �آ �ف �ت گ�ف ّ�ب � �پدرم �بود«. مردم �با �تع�ب

؛  اده اس�ت :»ردس�ت اس�ت �که �پدرم ا�ف کار ا�ف�ت را را �تعر�ی�ف �کرد و �گ�ف�ت وان ماحب ان �ب ده�ت

�ی�ش  �پ ن ها را  یر�ف � �پ یرمردها و  � �پ د �که  �ف �گر�ف�ت م  ن رو�ف مردم �تصم�ی �یادی می دا�فد«. ا�ف �آ های �ف یرف � اّما �پ

�گه دار�فد. ود �ف �ف

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

1 در سطر اّول کلمه ی»آنجا« به چه چیزی اشاره می کند؟

2 کلمه ی »او« به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

3 کلمه ی »تو« به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

4 در بند سوم کلمه ی»آنجا« به چه چیزی اشاره می کند؟

5  در دو بند آخر متن، دور نشانه های ربط خط بکشید.
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         هنر و سرگرمي

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

همی و�یی  حب �ب �گ�ی�تی  ن �که  �آ ای  و  همی�ت �پو�یی  داد  �بر  �که  �کن  ان  �ف �پ

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

ود �ب �ف �ته  �فرسش �ف  �فّر ود�فر�یدون  �ب �ف �ته  سرسش بر  � ع�ف �ف  و  ک  مسش �ف 

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

2 مانند نمونه واژه ها را با فلش به هم وصل کنید و یک جمله بسازید.

آرش

از

با

تیررا

پرتاب
ایران

ایرانی

سرزمین

................................................................................................................................................ .جمله

دالورمرد

بیگانگان

رهایی بخشید
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1  واژه هایی را که در آنها یکی از شکل های صدای /     ز  / به کار رفته است، از درس پیدا کنید و 
بنویسید.

                          

 درس نهم

 امال و واژه آموزی
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2 مانند نمونه واژه های زیر را در جدول قرار دهید.

کلمات

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

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

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

کلمه

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

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

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

کلمه ــ فضال ــ کتاب ــ کلمات ــ فاضل ــ ُکتُب ــ فصل ــ متن ــ فصول 

3 جدول زیر را کامل کنید. 

واژه ی جدید» نامه «واژه

................................................+................................................=................................................

................................................+................................................=................................................

................................................+................................................=................................................

................................................+................................................=................................................
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      نگارش

1  متن زیر را تا سه سطر ادامه دهید.

  اگر به جای دوستان دهخدا بودم

2 واژه های زیر را به ترتیب حروف الفبا مرتّب کنید، سپس با استفاده از آنها، یک بند درباره ی یکی 
از نام آورانی که می شناسید، بنویسید.

پایداری، جمع آوری، تحقیق، اندیشمندان، یادگار، آثار، تأثیرگذار، جاودانگی 
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      کارگاه نویسندگی

1 دو تصویر را با هم مقایسه کنید.

2 شخصیت دهخدا را با یکی از نام آورانی که در کالس پنجم با آن آشنا شدید، مقایسه کنید. تفاوت 
و شباهت آنها را در دو بند بنویسید.

مقایسه: یکی از راه های تمرین در نوشتن، مقایسه است. مقایسه بیان تفاوت ها و شباهت های دو 
چیز است.
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3 فهم خود را از ضرب المثل »کار نیکو کردن از پر کردن است«، در یک بند بنویسید.
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      امال و دانش ادبی

1 با حروف آخر هر واژه، مانند نمونه واژه های جدیدی از متن درس بنویسید.

زیگناناجیه

 درس دهم
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2 با توّجه به متن درس، غلط های امالیی را پیدا کنید و شکل درست آن را در جدول بنویسید.

 محّمد و پدرش برای یک سفر توالنی صمرقند را ترک کردند.
 محّمد از هر فرستی برای آموختن استفاده می کرد.

 عطّار نصخه ای از کتاب اصرارنامه ی خود را به محّمد هدیه داد.
 بهاءالّدین به سفارش عطّار مراغب محّمد بود؛ چون او آینده ی درخشانی داشت.

شکل صحیح واژه واژه ی غلط 

3 کدام یک از شعر های زیر مثنوی است؟ دلیل بیاورید.

َم��ز�زار الف(  ِ ط��ز ا�ز  �ید  َو�ز هاری  �ب ار�باِد  ِ �ز �با�ز �به �گردون رس�ید، �زاله ی ه� ُم��ز

�یع ِ �باِد َر�ب �ب�ش ُ�ز مار، �ب م�ت �ش �ز�ی ی�ز و �ز ار�ز� ِ الله �ز و�ش ، �بوی �ز وِن م��ز �زاله ی مو�ز

س�ت ب(  ُ ، س� و �تن �ب�ش ا�ی�ش �ی ه�ِ �ز ُس�ت�ز �ب �ب ای �پرس�ت�ش �ب کی �پا�ک �ب � �ی

، س� ا�ک ن �پ� �زهاد ا�ز �بِر �ز : کای داوِر داد�گر ! ا�ز �آ �ین �گ�ز�ت �ز  �پ
اه �ز �پ را  دگان  �ز �ب ی  و�ی �ت �بد،  هَ�   ِ �ز دس�تگاه  و  ردی  �گُ م�ا،  دادی  و  �ت  
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      نگارش

1 جمله های زیر را به طور مناسب کنار هم قرار دهید. با اضافه کردن کلمه ها و جمالت دیگر یک 
متن معنی دار بنویسید.

 با جهد و کوشش می توان رضای خالق بی چون را جلب نمود.
 دعوی برتری از دیگران و کبر، انسان را از همه ی افراد پست، پست تر می کند.

 فرمانبر خدا و نگهبان خلق بودن، حّس خوبی به انسان ها می دهد!
 جوانمرد بودن و آدمیت از نشانه های علم است که در انسان جلوه می کند.

 با صبر و کوشش، می توان به خوشبختی رسید.

2 چه ارتباطی بین کتاب و درخت وجود دارد؟ چند نوع از این ارتباط ها را بنویسید.) هر طور که دلتان 

خواست می توانید بین آنها ارتباط برقرار کنید.(
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     کارگاه نویسندگی 

روزنامه دیواری: تهیه ی روزنامه دیواری یک کار گروهی و کسب مهارت جمعی در نوشتن است. 

یک روزنامه ی دیواری شامل داستان، شعر، گزارش، مصاحبه، اخبار مدرسه، لطیفه، معّما، مطالب 
علمی ـ تخّیلی و جدول کلمات متقاطع و… است. تهیه ی روزنامه دیواری، تمرین بازی، شادی 

و یادگیری است.

1 با همکاری گروه، یک روزنامه دیواری درباره ی یکی از نام آوران )شهیدان، دانشمندان، نویسندگان 
یا نیکوکاران( محّل زندگی خود )روستا یا شهر( تهیه کنید و عنوان اصلی بخش های مختلف آن را در 

اینجا بنویسید.

2 برداشت خود را از »چو خواهی که نامت نماند نهان     مکن نام نیک بزرگان نهان« در یک بند 

بنویسید.
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      امال و دانش ادبی

1 شکل صحیح کلمات را انتخاب کنید. 

الف ( دانش آموزان ) انشای ــ انشاء ( خود را در کالس خواندند. 

ب( معلّم گفت: نام )شهدای ــ شهداء( انقالب ما در تاریخ جاویدان باقی می ماند. 

2 با توّجه به متن درس، جدول زیر را کامل کنید.

اا
ا

ا

ا

تا

ی

1

2
3

٤

٥

3 در هر یک از جمله های زیر »شهید« به چه چیزی تشبیه شده است؟

د�زد .   ............................................................................................. �ی ورسش هدا �ز  �ش

د  . .......................................................... ا�زه ی ما می سو�ز ی اس�ت لکه رد �ز را�ز ون �پ   �پ

................................................................................  . �ت س��ز اس�ت ا�ی �ت ون �ش   �پ

س یازدهم
 در
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      نگارش

1 داستان زیر را تا سه سطر ادامه دهید. 

لو ر�ز�ت و دس�ته ای ا�ز  اط �ج ود�زد.�جا اح�ت�ی �ج ی رد دس�ترس �ز �ت های وح�ش ا�ی �ت . �ش  » ا�ز �کوه �جاال ر�ز�ت

ده  �ز�ش سورا�ز �ش �ی مد، �ک�ز �پو�ت �ین �آ �تی ا�ز �کوه �پا�ی �گ�ین �جود. �جه س�ز د. �کوله �جار�ش س�ز �ی �ت های سر�ز را حپ ا�ی �ت �ش

ان حر�ک�ت �کرد.  ود�ش �گر �ز د. �جه سم�ت س�ز د�یک �ش �گر ها �زرز د لکه �جه س�ز ار�یک می �ش �ت �ت کم هوا داسش کم � �جود. �

گهان   د؛ ولی �زا� ار �ز �گر را �ک�ز حالی �پرده ی س�ز وسش ورد. �جا �ز د لکه روح�ش را �جه �پروا�ز رد �آ �ز�ی صدا�یی مللکو�تی را �ش

 

. »

2 جمله های زیر را کامل کنید.

  

 شهدا همیشه

 شهید همچون

  شهدا چون کوه های    
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     کارگاه نویسندگی 

گزارش : گزارش نوعی نوشته است که در آن نویسنده اطاّلعاتی درباره ی موضوعی خاص در 

اختیار کسانی می گذارد که از آن آگاه نیستند.

1 در مورد یکی از شهدایی که می شناسید، گزارشی تهیه کنید و در دو بند بنویسید. )عنوان مناسبی 
برای گزارشتان پیدا کنید.(

موضوع:
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2  گزارش ساده ای از آنچه امروز در مدرسه دیده اید، بنویسید.

3 فهم خود را از ضرب المثل »تو نیکی می کن و در دجله انداز...« در یک بند بنویسید.
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      درک متن 

 الف( در سال های گذشته با نشانه های ربط » اّما، ولی، و، نیز……« آشنا شدید. حاال به جمله های 
زیر توّجه کنید:

اگرچه هوا تاریک شده بود اّما پسرک به راحتی راه خانه را پیدا کرد.

اگرچه رسیدن به موّفقیت کار دشواری به نظر می رسد اّما با تالش و پشتکار می توان به آن رسید.

کلمه ی مشّخص شده، یکی دیگر از کلمه هایی است که جمله ها را به یکدیگر ربط می دهد.

 ب( متن زیر را با »که، و، اگرچه، اّما، ولی« کامل کنید.

�گر دوس�ت �بود�زد. �گر�گ رد �یک رو�ز س�د  د�یم، �یک �گر�گ و �یک رو�باه �با �ی�کد�ی مان های �ت رد �ز

. هم�ین طور لکه  �ی�ون ر�ز�ت �ب ا  دز دا �کردن �ز �ی �پ �برای  �بار�یده �بود،  �گ�ی�زی  ا�زی، ه�زگامی لکه �بر�ز س�ز مس�ت �ز

�ک�یه داده �بود.  �ت �به �کوه  ا رو�باه را د�ید………  حب �ز �به �کوهی رس�ید……… رد �آ  ، �ت ا می �گسش دز �بال �ز د�ز

را  ا  همه �ب من  مدی!………  می �آ کار  سش �به  من  �با  هم  و  �ت کا�ش  ای  رو�باه  »سالم   : �گ�ز�ت �گر�گ 

 ! �یرز ��ز دوس�ت  م  ّ��ز اأ »م�ت  : �گ�ز�ت ا�زه ای  دوس�ت لحن  �با  رو�باه  کرده ام«.  � �ز دا  �ی �پ ی  ی�ز � �پ ولی  �ته ام؛  �گسش

ه داری،من  �گ �ز و ا�ین �کوه را  �ز�گه دارم. ا�گر �ت �با�ید ا�ین �کوه را  �ک�زم، ………  کمک  � و  واهم �به �ت می �ز

ورم«.  و�بی می �آ ام �ز ودم سش و و �ز می روم و �برای �ت

 ……… �ت سش س�پ� رو�باه �به �م�ت �گر�گ �پر�ید ……… �گر�گ هم �به �م�ت �کوه. سا��ت ها �گدز

د لکه  زهم�ی ب� �کرد. �بعد ا�ز مّد�تی � ده �بود؛ اّما ص� �ت �گر�گ حزس�ته سش ……… دس�ت و �پسش �ت رو�باه �بر�ز�گسش

 . �ت واهد �گسش �ز رو�باه �بر�ز
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       هنر و سرگرمي

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

لکو�یی �ی ن �ز ی�به داد و ده�ش �یا�ز�ت �آ و�ی و  داد  و  ده�ش �کن، �زر�یدون �ت �ت

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

همه ِمه  و  لکِه  س�،  �یک  م  �ی �ز �ی �ز واهی رمه�پ ، �ز �بان �با�ش واهی سش و �ز �ت

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

2 پاسخ سؤاالت را در جدول بنویسید، سپس با حروف خانه های عالمت دار، رمز جدول را پیدا کنید.
3 از شاگردان  2 سراینده ی شعر »درد عشقی کشیده ام که مپرس« 1 مهم ترین لغت نامه توّسط وی گردآوری و تألیف شد.
6  درختی که باعث  ٥ کتابی که اطاّلعات گوناگونی در آن آورده شده باشد.  ٤  به معنی واژه و کلمه  نزدیک بوعلی سینا 
9  برای رسیدن به آن باید تالش کرد.  8 به معنای غرفه و اتاق  7 سوره ای در قرآن به معنی ستایش  جاودانگی می شود.

11 به معنای اّولین 10  پاداش نمازگزاران 

1

٥

یان
پا

شروع

8

9

٤

7

3

6

10

2

11

 با کمک حروف خانه های 
مشخص شده رمز جدول را به 

دست آورید

.............................................
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      امال و واژه آموزی

1 در جمله های زیر شکل درست واژه های داخل کمانک را انتخاب کنید و بنویسید.

...........................  در هر نیک و بد به دوستان خود ) مشفق / مشفغ / موشفق ( باش.         

...........................  چون دوست نوگیری، پشت بر دوستان ) کحن / کهن / کوهن ( مکن.     

...........................  دوستی ایشان به مردمی و ) احصان / اهسان / احسان ( تازه نگه دار.       

 درس دوازدهم
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2 مانند نمونه، با واژه های داده شده، چهار واژه ی جدید بسازید. 
 دل + شاد  دلشاد

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

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

دل         پنجه        یک      بها          

گران       آفتاب       سوخته        قوی 

3  مانند نمونه کامل کنید.

، یعنی برفت . همی رفت =  همی + رفت

. ............................................. ، یعنی ......................... =  همی + روم 

. ............................................. ، یعنی همی زنم = ............. + ............

. ............................................. ، یعنی ......................... = ............. + ............
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       نگارش

1 متن زیر را بخوانید و در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

. �گو�یی همه  د و ا�بر ا�ز حر�ک�ت ......................... اس�ت ما�ز�ش را �با�ز �زمی �ک�ز وا�زد. گل �چ�ش وا�ز �زمی �ز اری �آ �ز �ت

......................... �زصل گل های   . �یع�ت ط�ب دن  �زده �ش �ز دو�باره  �زصل  د.  ......................... هس�ت�ز �زصل  ر  �ز �ت م�ز

�ت  ا�بد. �چ�ش ن می �ت د �گرم و ......................... �به �آ �ی ورسش سمان ......................... �که �ز �بو�ته های ......................... و �آ

ورد. گی را همراه می �آ �زد� �ت و ......................... �به �ز ار �زصلی �که ع�ش �ز �ت س�ته ام. رد ا�ز ر .........................�ز�ش �ز �ت ره م�ز �ب �ز �چ

2 از دوست خود چه انتظاراتی دارید؟ در سه سطر بنویسید.

3 در یک بند توضیح دهید که مشورت کردن چه فایده هایی دارد و با چه کسانی باید مشورت کرد؟
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       کارگاه نویسندگی

 

1 خاطره ی اّولین روز مدرسه و پیدا کردن اّولین دوست خود را در دو بند بنویسید.  

2 ضرب المثل »تا پول داری رفیقتم، قرباِن بنِد کیفتم« را در چند سطر توضیح دهید.

خاطره )یادداشت های روزانه(

برای بهتر نوشتن باید بسیار بخوانیم و بسیار بنویسیم.
یادداشت کردن رویداد های روزانه در این کار به ما کمک می کند.
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      امال

 درس سیزدهم

)فرهنِگ بومی 2(       امال و…

  درس سیزدهم

)فرهنِگ بومی 2(
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    نگارش

   

  نگارش
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  کارگاه نویسندگی
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 درس چهاردهم

      امال و دانش ادبی

1 با توّجه به متن درس، جمله هایی را که در آنها واژه ی »گل« به کار رفته است، بنویسید.
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2 با توّجه به متن درس، جدول را کامل کنید.

 
ن ت
ن ت
ن ت
ن ت

3 دو نمونه مبالغه و دو نمونه مناظره از درس هایی که تا کنون خوانده اید، بنویسید.

مناظره
.........................................................................................................................................................................................

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

مبالغه
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
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        نگارش

1 با استفاده از جان بخشی، برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید.

 

چمنزار:

باغچه:

زبان سبز:

2 تصویر زیر را در یک بند توصیف کنید. از جان بخشی برای زیباتر شدن توصیف خود استفاده کنید.      

3 تصّور کنید در یک باغ پرگل ایستاده اید و چهچه ی بلبل هم به گوش می رسد. گفت وگوی خیالی 
میان بلبل و گل را در یک بند بنویسید.
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       کارگاه نویسندگی

 

1 حکایت »محبّت« را در یک بند خالصه کنید.  

2 خالصه ی آخرین داستانی را که خوانده اید، بنویسید.

خالصه نویسی

خالصه نویسی یکی از راه های کسب مهارت در نویسندگی است. در خالصه نویسی باید 
مطالب عمده و اصلی متن را ذکر کنیم و از نوشتن جزئیات چشم بپوشیم.
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      درک متن

 الف( به جمله های زیر توّجه کنید.

 اگر پرسند که قّصه خوانی، چند نوع است؟ بگوی دو نوع.
 بی شک دریاقلی اگر در آن شب سرنوشت ساز، دچار ترس و تردید می شد و اگر تنها به نجات 
خود و خانواده اش می اندیشید یا اگر اندکی کوتاهی می کرد؛ خدا می دانست چه اتّفاقات ناگواری 

می افتاد.
 موّفق می شوی، اگر تالش کنی.

واژه ی اگر معمواًل مفهوم شرط و تردید را بیان می کند.

 ب( یک بند بنویسید و واژه های »اگر، ولی، اّما، و، زیرا، چون« را در آن به کار ببرید.
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     هنر و سرگرمي

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

�ز م��ت ر �گری ما�زد ا�ین حچ �ی اد دس�ت�به �با�ز �ت رد �به ه�ز ی �بر�آ �که �با�ز

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

ا �زاسرز کی  ل �ی  ِ دس�ت �به  ما�زی  �تی رها�ز ود ا�ز ردد و س�ز ما�زی �ز �ز

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

2 از نقطه ی شروع، پنج تا پنج تا خانه ها را بشمارید و حروف به دست آمده را یادداشت کنید. با 
کنار هم قرار دادن حروف، یک جمله ی زیبا به دست می آید.

وپ
خ

ج ه
ت

ب ندغ
ص

چ

هه م
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ه
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ج ت غ ای
ه

ب

ک

............................................................................................................................................................................. جمله:    

شروع
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      امال و دانش زباني

1 با توّجه به متن شعر، برای هریک از نشانه ها، واژه های مناسب بنویسید.

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

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

صـ 
ص

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

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

قـ 
ق

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

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

هـ  
ـهـ ـه 

ه

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

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

عـ 
ـعـ ـع 

ع

 درس پانزدهم
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2  واژه های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.

.............................................. واژه ای پنج حرفی که حرف چهارم آن »گ« باشد. 

..............................................واژه ای شش حرفی که حرف اّول آن »س« باشد. 

.............................................. واژه ای پنج حرفی که حرف چهارم آن »ت« باشد. 

.............................................. واژه ای شش حرفی که حرف دوم آن »ذ« باشد. 

3 کدام یک از جمله های زیر شبه جمله هستند؟

 یا رب
 دریغ

 پس اعتدال نگاه باید داشت
 بار الها

گشاده است بر ما، دِر راستی
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      نگارش

1 داستان شعر را به نثر ساده بنویسید. 

2 سرنوشت درختی را که امروز تبدیل به میز و نیمکت شده، از زبان خودش در پنج سطر بنویسید. 
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      کارگاه نویسندگی

می توان  است؛  نویسندگی  در  تمرین  راه های  از  یکی  رویدادها  و  وقایع  بازسازی   : بازسازی 

رویدادهای کوچک را به صورت یک داستان کوتاه بازسازی کرد.

1 پایان داستان »درخت علم« را هر طور که می خواهید، تمام کنید.

2 شعر »شیر خدا« را به نثر ساده بنویسید. 

3 دریافت خود را از ضرب المثل »مارگزیده از ریسماِن سیاه و سفید می ترسد«، در یک بند بنویسید.
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 درس شانزدهم

       امال و واژه آموزي

1 در هر جمله، زیِر شکل صحیح واژه های داخل کمانک، خط بکشید.

 الف( باید دانست که جماعت، )الیق ــ الیغ( چه نوع سخن است.

 ب( آگاه شدن از )اهوال ــ احوال( گذشتگان از فواید قّصه خوانی است.
 پ( از آداب حکایت گویی این است که سخنان محال و )گذاف ــ گزاف( نگوید.

 ت( در نظم خوانی، چنان نکنند که )مستمع ــ مصتمع( ملول گردد.
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2 در جدول زیر، واژه های معنی دار از درس آمده است، آنها را پیدا کنید و بنویسید.

ریصعمظنسذ

انحمخاجتل

غتفصورژاط

بعزقالیخغ

یبوهنقدگپ

مرانیطالس

شتلادتعاک

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

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

3 پنج واژه را که با »خوان« و »خوانی« ترکیب می شوند، بنویسید.

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

................................ ................................
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     نگارش

1 متن زیر را در یک بند ادامه دهید و عنوانی برای نوشته ی خود انتخاب کنید.

در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتابخانه نگاه می کردم. ناگهان چشمم 

به کتاب  

موضوع:

2 یکی از حکایت هایی را که تا به حال شنیده اید، به زبان ساده بنویسید.
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    کارگاه نویسندگی

ضرب المثل :

عبارتی که در بردارنده ی نکته یا لطیفه یا پندی است و در میان مردم رایج است. استفاده ی به جا 
و مناسب از ضرب المثل، گفتار و نوشتار را شیرین و دل پذیر می کند.

1  ضرب المثل »کبوتر با کبوتر باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز« را توضیح دهید.

2 دریافت خود را از ضرب المثل »این دغل دوستان که می بینی، مگسانند گرد شیرینی«، بنویسید.

3 دو ضرب المثلی را که در کتاب فارسی سال های گذشته آموخته اید، بنویسید.
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س هفدهم
 در

      امال و دانش زباني

1 از متن درس، بند هایی را که هر دو واژه ی مشّخص شده در آن به کار رفته است، پیدا کنید و 
بنویسید.

     الف( وصیت، عّز و جل 

     ب( زینهار، حرام 
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2 با توّجه به حروف نوشته شده در جدول، واژه های چهار حرفی را از متن درس پیدا و جدول را 
کامل کنید.
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3 واژه های متضاد را در ابیات و عبارت های زیر بیابید.

 الف( سخن در میان دو دشمن، چنان گوی که اگر دوست گردند، شرم زده نشوی. )سعدی(

 ب( موج زخود رفته ای، تیز خرامید و گفت: 
         هستم اگر می روم، گر نروم نیستم. )اقبال الهوری(

 پ( دوستان و دشمنان را می شناسم من
         زندگی را دوست دارم، مرگ را دشمن. )اخوان ثالث(
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       نگارش

1 عبارت های زیر را مانند نمونه، به نثر ساده ی امروز، برگردانید.

نثرساده ی امروزنثر کهن

من نخستین فردی باشم که به او ایمان آورم.نخست کسی، من باشم که بدو ِگَرَوم.

نیکویی گویید و زینهار بدی نکنید.

راست گفتن، پیشه کنید.

2 عبارت زیر را در یک بند، کامل کنید.

از دروغ گفتن دور باش چون
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    کارگاه نویسندگی

لطیفه ی ادبی: یکی از چیزهایی که به زیبایی و لطف نوشته می افزاید، استفاده از لطیفه است. 

لطیفه سخنی کوتاه و پرمعناست که به سادگی فهمیده می شود. لطیفه ها معمواًل آمیخته به طنز، 
حکمت و اندرز هستند و در قالب حکایت ظاهر می شوند.

1  حکایت »نردبان فروش« از عبید زاکانی را بخوانید و برداشت خود را از آن در چند سطر بنویسید.

 : د و �گ�ف�ت ، سر رس�ی د، صاح�ب �با�ف �ی�ف �چ وه �ب ا م�ی �گری می ر�ف�ت �ت کمک �فرد�بان رد �با�ف د�ی �فصی �به � » �ش

رد �با�ف من �چه کار داری؟

م. : �فرد�بان می �فرو�ش �فص �گ�ف�ت ن �ش �آ

ی؟ : �فرد�بان رد �با�ف من می �فرو�ش �گ�ف�ت

م«. واس�تم می �فرو�ش ا �که �ف ، هر�ب ِن من اس�ت : �فرد�بان ا�ف �آ �گ�ف�ت

2 مفهوم ضرب المثل»به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است« را در یک بند توضیح دهید.
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    درک متن

آشنا  آن  کاربردهای  با  زیر  نمونه های  در  و جمله ها می آید.  عبارت ها  میان  است که  حرفی  تا: 
می شوید:

 الف( گاهی » تا« مفهوم فاصله ی زمانی و مکانی را بیان می کند. به نمونه های زیر، توّجه کنید:

 از تهران تا شیراز فقط دشت و طبیعت را تماشا کردم.
 از صبح تا شب، کار می کنیم.

 ب( گاهی کلمه ی »تا« به مفهوم » وقتی که، زمانی که و همین که، برای اینکه« به کار می رود:
به نمونه های زیر، توّجه کنید:

  تا او را دیدم، همه ی پرسش ها را فراموش کردم.
 خیلی دویدم که به موقع برسم؛  تا رسیدم، آنها رفته بودند.

 پ( گاهی»تا« واحِد شمارش هم هست. مثال: 

 او هر روز، بیست تا نان می گرفت.
 به کتاب فروشی رفتم و دو تا کتاب خریدم.

 ت( مفهوم »تا« را در هر یک از جمله های زیر، بنویسید.

 آنها دام و تله می گذارند تا تو را در دام بیندازند. ………………………
 می خواهم به مهدی کمک کنم تا درس هایش را بهتر یاد بگیرد. ………………………

 از شام تا سحر بیدار بود. ………………………
 تا کنون چند تا کتاب خوانده ای؟  ………………………

 تا شام، نیفتاد صدای تبر از گوش.  ………………………
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     هنر و سرگرمي 

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

کاله و  �ب  �گ�ف و  �ف�ت  �ت دهد  ما�فی  اه�ف واری و �چ �ب و �ف م و ر�ف ما�فی �ف �ف

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

م د�یر د ما�ف�ی �ف ، هر حچ �ین اس�ت �ف یرحچ � سش �فه  ما�فَد  سرا�فرا�ف  �یل  �چ �فه 

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

2 برای جدول زیر، سؤاالت مناسب طرح کنید.

 ……………………………………………………………………… 1

 ……………………………………………………………………… 2

 ……………………………………………………………………… 3

 ……………………………………………………………………… 4

 ……………………………………………………………………… 5

 ……………………………………………………………………… 6
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3 تعدادی از بیت های مربوط به تمرین خوش نویسی را )از فصل نخست تا پایان(، به ترتیب 
با خّط خوش و زیبا بنویسید.
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 »شاهنامه ی فردوسی«
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