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به نام پروردگار

ا�نم �ب �یس�ت �ب �ن و �ن ام �ت ن �ن ِس روا�نم       �ب و مو�ن اِد �ت ای �ی

سخنی با همکاران ارجمند 
نخست،خدایمهربانراسپاسمیگوییموبرایموّفقیتازدرگاهاویاریمیجوییم.

کتابفارسیپایهیسوم،برپایهیرویکردعام»برنامهیدرسیمّلیجمهوریاسالمیایران«وچهارچوب
»برنامهیدرسیفارسیدورهیابتدایی«،تألیفوسازماندهیشدهاست.

رویکردعامدرتدوین،انتخابوسازماندهیمحتوا،شکوفاییفطرتالهیباتکیهبرنگرشفرهنگیــتربیتی
استورویکردخاصبرنامهیزبانآموزیبرآموزشمهارتهایزبانیوفرازبانییامهارتآموزی،استواراست.
بههمینروی،همزمانبهدوپهنهیمهارتهایخوانداریومهارتهاینوشتاریونیزمهارتهایفرازبانی)تفّکر،

نقدوتحلیل(پرداختهاست.
کتابمهارتهاینوشتاریبهقلمرونمادهایخطّیونوشتاریزبانوبهدیگرسخن،بهپهنهیمهارتهای
تولیدمکتوبزبانمیپردازد؛یعنیدرکتابمهارتهایخوانداریفارسی،زبانآموز،اطاّلعاتومعارفراازطریق
متندرسهاوآموزهها،دریافتمیکندواینکار،سببپرورشذهنوزبان،گسترشدامنهیواژگانوتقویتتوانایی
تفکروتحلیلدانشآموزمیشودکهدرگفتاروبیاندیدگاههاوحضورفّعالدرکارهایگروهیونقدوتحلیلشفاهی،
قابلمشاهدهوارزشیابیاست؛امادرکتابمهارتهاینوشتاریفارسی،آموختهها)مجموعهیدیدهها،شنیدهها،
به نوشتاری، مهارتهای کتاب تدوین در این، بر افزون میشوند. نمایان نوشته، قالب در اندیشیدهها( و خواندهها

موضوعنگارشبارعایتسیرتدریجیومرحلهای،توّجهکافیشدهاست.



 
مهارت نوشتن

و  احساسات  باورها،  اندیشه ها،  می تواند  شخص  آن،  طریق  از  که  است  زبانی  مهارت های  از  یکی  نوشتن 
تجربه های دیداری، شنیداری و خوانداری خویش را به نوشتار درآورد. مهارت نوشتن به نویسنده، این توانایی را 
می دهد تا در مورد مطالبی که می خواهد بنویسد؛ تفّکر کند و نوشته های خود را پیرایش و ویرایش کند. نویسنده  هرچه 
در به کارگیری هنجارهای نگارشی توانا تر باشد، مطلبی که می نویسد؛ منسجم تر خواهد بود و پیام او شّفاف و روشن به 

خواننده، انتقال خواهدیافت. 
نوشتن، سطوحی دارد؛ امال یکی از سطوح مقدماتی آن است؛ امال هم مراحلی دارد که از آن جمله می توان 
توانایی خوانا و زیبانویسی اشاره کرد.کتاب  به نوشتاری، نوشتن  درست  نشانه  ها و  تبدیل  نشانه  های  آوایی  به توانایی  

فارسی سوم ابتدایی، افزون بر آموزش امال، به سطح پیشرفته  ی نوشتن )نگارش و انشا( توّجه ویژه ای دارد.
بند و رعایت اجزای آن در  بندنویسی آغاز می شود. زیرا شناخت  با  ابتدایی  پایه ی سوم  آموزش نگارش در 
نوشته، گام اصلی  نگارش و انشا است، در واقع هدف این است که دانش آموز در پایان سال سوم ابتدایی بتواند یک بند 
منسجم بنویسد و نشانه های نگارشی را درست به کارگیرد. در کتاب مهارت های نوشتاری، برای هر درس، صفحه ای 

با عنوان »نگارش« وجود دارد که به آموزش بندنویسی می پردازد. 
و  آموزش  تدوین شده است.  »بندنویسی«  آموزش  زمینه ی  به هم، در  پیوسته  مطالبی  »نگارش«  در صفحه ی 
یادگیری درسِت این مهارت، به هدایت و  نظارت علمی و آموزشی آموزگاران محترم، وابسته است. بهترین راهبرد در 
ارتقای بهینه ی دانش آموزان در تقویت توانایی های نگارشی، ورزش های ذهنی و تجربه های قلمی ساده ی آنان است. 

به همین سبب، الزم است همکاران گرامی با دّقت و با حوصله، دانش آموزان را به انجام این فّعالیت ها تشویق کنند. 
برای آموزش مناسب و روشمند، توّجه به نکات زیر، ضروری است:

الف ــ هر درس کتاب مهارت های نوشتاری در سه بخش، طّراحی شده است. چهارمین بخش در انتهای هر 
فصل ارائه شده است:

تثبیت  و  تمرین  به  و  پرسش، سازماندهی شده است  با شش  این بخش در دو صفحه  فّعالیت های درس،  ١ــ 
یادگیری امال، واژه آموزی و بیاموز و بگو می پردازد.



٢ــ هنر و سرگرمی، این بخش سه نوع فّعالیت را با موضوع های خوش نویسی، جمله سازی، جدول و بازی با 
کلمات، درخود جای داده است.

٣ــ نگارش، این بخش به آموزش بندنویسی می پردازد و به تعمیق تجربه های یادگیری در این زمینه، اختصاص 
دارد. 

٤ــ فّعالیت های تکمیلی، این بخش در پایان هر فصل، آمده است و هدف آن تقویت درک متن است.
ب ــ هم چنان که در فارسی پایه ی دوم دبستان، یادآور شده ایم؛ تشدید)  ّ ( به عنوان یکی از نشانه های گفتاری 

زبان فارسی، آموزش داده می شود اّما در ارزش یابی درس امال، نمره ای به آن تعّلق نمی گیرد.

گروه زبان و ادب فارسی 
دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری 



talif@talif.sch ir

Email
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نهادها

فصل اوّل
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درس اوّل

 فّعالیت های درس

١ــ از روی پنج سطر اّوِل درس، با خّط ِ خوانا و زیبا بنویس. 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

٢ــ کلمه ها و عبارت های زیر را با دّقت بخوان.
اطراف ــ صف ــ ایستگاه ــ مغازه ها ــ فضای سبز ــ نمازخانه ــ معّرفی ــ 

دروازه بان ــ خاطره  ــ لحظه ــ فرصت
کدام یک از کلمه های باال در متن درس وجود دارد، آن ها را بنویس. 

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

٣ــ با دیدن کلمه ی زیر، چه کلمه هایی را به یاد می آوری، آن ها را در زیر بنویس. 

  
 

ورزش

تشک کشتیکشتی 

محّله ی ما



  فّعالیت های درس

١ــ از روی پنج سطر بعدی درس بنویس.
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

٢ــ متن درس را بخوان و کلمه های خواسته شده را پیدا کن و بنویس.

کلمه هایی که یکی از 
شکل های »ص« را دارند.

کلمه هایی که  »ظ« دارند.کلمه هایی که  »ط« دارند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٣ــ مشّخص کن هر زنبور روی کدام ُگل می تواند بنشیند.

اناتها

……

خاطره

درختان

……

لحظات…………

……محّلهروستا
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هنر و سرگرمی

١ــ از روی سر مشق با خِطّ خوش بنویس.

�فم �با�ف
 �ک

ک
ام � و �ف ام �ت �ب �ف ا�ف  �ف �آ �ی س ه�ت و �ب ام �ت ای �ف

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



٢ــ برای هر تصویر یک جمله ی زیبا بنویس.

٣ــ جدول را کامل کن.
١ــ در مسجد ...... می خوانند. 
٢ــ  مکانی برای خرید در هر محّله 

٣ــ مغازه ی شیرینی فروشی
٤ــ نام دیگِر دکان

5 ــ نام دیگر پارک
6 ــ همان نام نویسی است. 

الف(............................................
.............................

ب(.............................................
..............................

ج(..............................................
.............................

)ب( )الف(

)ج(

٣

٤

١

٢

٥

٦
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ب( جمله هاِی باال را به ترتیب کنار هم بنویس.
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نگارش
الف( به تصویرها نگاه کن و درباره ی هر یک از آن ها، دو جمله بنویس.

با کنار هم گذاشتن جمله هایی که برای تصویرها نوشته ای، یک »بند« ساخته شد.
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زنِگ ورزش

  فّعالیت های درس
١ــ از روی شش سطر اّول درس، با خِطّ خوانا و زیبا بنویس.

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

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

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

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

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

٢ــ کلمه ها و عبارت های زیر را با دّقت بخوان. 

ـ نام نویسی ـ راهنماییـ  ـ ماهرانهـ  ـ جای مخصوصـ  ـ جلبـ  ـ تصمیمـ  ـ تعطیلیـ  حرفه ایـ 

آن ها را در درس پیدا کن و از روی جمله هایی که این کلمه ها ، در آن به کار رفته اند، با خّط خوانا بنویس.

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

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

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

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

٣ــ مانند نمونه کامل کن.
روز  ................................. راستگو   ..........درغگو....... 
غروب ............................... فایده    ........................ 

درس دوم
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  فّعالیت های درس
١ــ با توّجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن. 

»به  کرد.  جلب  را  نظرم   .............. در  جلوی  رفتم.   .............. به  روز  آن  فردای   
آموزشی  دوره ی  در   .............. صحبت های  از  پس  بیاموزید.«   .............. خود  فرزندان 

..............کردم و نزد ایشان به .............. پرداختم.     
  

٢ــ جمله های زیر را با کلمه ی درست تکمیل کن.

نام نویسی ــ پاییزی ــ ماهرانه ــ صورت

الف( باران ................. از شب گذشته آغاز شده بود.                                           
ب( برای ورزش کردن به ...................... حرفه ای، اّول رشته ی ورزشی را انتخاب کنید.                 

ج( تصمیم گرفته ام امروز در کالس آموزش شنا ......................... کنم.         
            

٣ــ کامل کن.

شنا کردیشنا کردم

دند
 کر

شنا

شنا کردیم

من

شما

او

نام نویسی کردم

ه ها
بّچ

من

تو
 و
خواهرت

من
مادرمو

علی

تو
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هنر و سرگرمی
١ــ از روی سرمشق، خوش خط و خوانا بنویس.

د و کاس�ت ا�ی ی �ف ژ
ک

� ، �ف سس�ت د را راس�ت  ود م و �ب �ی �ف �ف

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

٢ــ برای این تصویر، دو جمله ی مناسب و بامعنا بنویس.

الف( ……….............................……………………  
  ب( ………………................……………………………
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٣ــ برای این جدول، پرسش های مناسب بنویس.

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

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

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

٤ــ.........................................................................

٥ ــ.........................................................................

٦ ــ.........................................................................

1٣٥٦

بککا

یتلس

ماات
ابسخ
رخ٤ر

سام٢
تنسم
اهجط
ندب
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نگارش
به این تصویرها نگاه کن و درباره ی موضوع آن، یک بند بنویس.

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

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

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

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

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

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

مطلب کوتاهی که نوشته ای، از تعدادی جمله درست شده است. 
این جمله ها با هم ارتباط دارند و درباره ی تصویرها توضیح می دهند.
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  فّعالیت های تکمیلی 
١ــ جمله های سمت راست را بخوان. اگر درست نیستند، شکل صحیح آن ها را در سمت چپ بنویس.

.............................. من از تماشای منظره های زیبا لّذت می برید.  
.............................. آن ها در مسافرت، تجربه های خوبی به دست آوردند. 
.............................. تو و علی نّقاشی های زیبایی می کشیدیم. 
.............................. او در جنگل زندگی می کنند. 
.............................. تو چه قدر خوب شنا می کنم. 

٢ــ متن زیر را با دّقت بخوان و اّطالعاتی را که به صورت آشکار در آن گفته شده است، مانند نمونه 
بنویس.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی یكی از نهادهای فرهنگی است كه برای حفظ و نگه داری زبان 
فارسی، تالش می كند. یكی از وظایف این نهاد، ساختن واژه های فارسی، به جای كلمه های خارجی 
است. مثاًل فرهنگستان، واژه ی فارسی »رایانه« را به جای كلمه ی خارجی »كامپیوتر« قرار داده است.

اّطالعات آشکار متن:
١ــ فرهنگستان زبان و ادب فارسی یک نهاد فرهنگی است.

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

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

٤ــ ...............................................................
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فصل دوم
بهداشت
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آسمان آبی، طبیعت پاک 

  فّعالیت های درس
١ــ از روی گزارش گروه مسعود با خط خوانا و زیبا بنویس.

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

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

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

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

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

٢ــ کلمه ها و عبارت های زیر را با دّقت بخوان.

ــ  هم فكری  ــ  یادداشت  ــ  سبز  فضای  ــ  كوهی  دامنه ی  ــ  گذشته  هفته ی 
ماهرانه ــ گزارشی ــ صاف ــ محیطی سالم ــ  عادت ــ آشغال و زباله ــ جوی 

آب ــ باعث

کدام یک از کلمه های باال در متن درس وجود دارد، آن ها را بنویس. 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

٣ــ مانند نمونه کامل کن.
 درس: مدرسه

ربط:
ُشکر:

درس سوم
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 فّعالیت های درس
  « کامل کن 

َ
١ــ عبارت های زیر از متن درس انتخاب شده اند. هر عبارت را مانند نمونه با نشان »ی« یا » 

و در جدول بنویس.
هفته  گذشته ــ همراه آموزگار 
 دامنه  کوه ــ گزارش گروهی
نماینده  گروه ــ پونه ها وحشی

 مطالب ما ــ غرق شادی

ـِی ـ
هفته ی گذشته

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

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

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

همراِه آموزگار
..................
..................
..................

٢ــ این متن را بادّقت بخوان و از روی کلمه هایی که مشّخص شده است، بنویس. 
نفس کشیدن در هوای لطیف کوهستان، چه قدر لّذت بخش بود. صدای دل نشین چشمه ما را غرق 

شادی و نشاط کرد. به ما خیلی خوش گذشت.

........... ــ ........... ــ ........... ــ ........... ــ ........... ــ ...........

٣ــ این بند را از حالت گفتاری به نوشتاری تبدیل کن.
مسعود گزارشش رو خوند. اون گفت: بّچه هایی که به کوه اومده بودن، شاد بودن. چون اونجا پاکیزه 

بود و هوای خیلی خوبی هم داشت.
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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هنر و سرگرمی
١ــ از روی سرمشق، با خِطّ خوش بنویس.

د  �با�ژ
ک

اال� ن �فسل �ب�ژ �چ رد �آ د   �با�ژ
ک

ا�  �چ
گ

� 
گ

د� �ف ای �ف �ف �ف

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

٢ــ جمله های ناتمام زیر را کامل کن.
برای گردش ................................................................  . ــ 
ما ........................................................................  . ــ 
هوای آلوده ................................................................  . ــ 

٣ــ با توّجه به محیط اطراف خود، جدول زیر را کامل کن.    

آلوده کننده های آبآلوده کننده های هوا
1ــ
2ــ
3ــ

1ــ
2ــ
3ــ
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نگارش 
به این تصویرها نگاه کن و درباره ی موضوع آن، یک بند بنویس.

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

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

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

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

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

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

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

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

 فّعالیت های درس
١ــ پنج جمله از متن درس پیدا کن که کلمه های زیر در آن ها آمده است. سپس از روی جمله ها بنویس.

بی صبرانه ــ ترّقه ها ــ آزرده ــ ضبط ــ زیان آور

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

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

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

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

٢ــ مانند نمونه، به آخر این کلمه ها )»ی« یا »ای«( اضافه کن و درجدول بنویس.
                  شنیده ــ بهداشت ــ روزنامه ــ گروه ــ کالس ــ صوت ــ دامنه ــ خواسته

»ای« »ی« 
.......زیادی.......
...................
...................
...................
...................

.......فیروزه ای.......
...................
...................
...................
...................

٣ــ این کلمه ها تو را به یاد چه چیزهایی می اندازد.

درس چهارم

روزنامه دیواری آلودگی صوتی

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

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

......
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  فّعالیت های درس
١ــ از روی بند دوم درس با خِطّ زیبا و خوانا بنویس.

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

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

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

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

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

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

٢ــ کلمه ها را با نشانه های مناسب کامل کن.

          آلودگی _وتی           زنگ _فریح                    _ف                    منت_ر   

          است_بال               ترــه                             ضب_               کم شنوا_ی

٣ــ این متن را بخوان و مانند نمونه، هر جا که الزم است نشانه های نقطه )0(، عالمت سوال)؟(، گیومه 
)»  «(، دو نقطه ):( و عالمت بیان عاطفه و تعّجب )!( بگذار.

معّلم گفت):( )»(باید مواظب اندام های حّسی خود باشیم).()«(  

علی با تعّجب پرسید) ( ) (اندام حّسی یعنی چه) () ( 

معّلم در پاسخ گفت) ( ) (چه سؤال خوبی) ( حاال دفترهای خود را باز کنید تا تصویرهای اندام های حّسی 
را داخل آن بچسبانیم و درباره ی آن ها گفت و گو کنیم) () (
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هنر و سرگرمی
١ــ از روی سر مشق زیر خوش خط و زیبا بنویس.

د، �فوار دم�ف م �ف ب �چ�ژ دی �
گ

� �ف د�بار  فسژ �باسژ و �ب وم
�ک و �ف�ی �چ

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

٢ــ دو جمله بنویس که در آن ها دو کلمه ی »این« و »آن« آمده باشد.
.............................................................................
            .........................................................................

٣ــ جدول را کامل کن.
1ــ ............... آلودگی صوتی ایجاد نمی کنم.
2ــ ............... صدای بلند را دوست نداری.

3ــ ما در کالس ساکت هست - - .
4ــ او آرام صحبت می کن - .

5ــ .............. درحیاط بی سر و صدا بازی می کنید.
6ــ ............. با صوت خوش، قرآن می خوانند.

6
5

4 3 2 1
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نگارش
 الف( نوشته های زیر را بخوان. کدام یک از آن ها، یک بند صحیح است.

١ــ بدن در طول روز فّعالیت زیادی می کند، پس تعّجبی ندارد، اگر شب ها بخواهد استراحت کند. چون 
تا ده  بین هشت  به استراحت دارید. سعی کنید هرشب،  نیاز  بزرگ ترها  از  بیشتر  شما در حال رشد هستید، 

ساعت بخوابید. وقتی می خوابید، ذهنتان هم استراحت می کند و برای روز بعد، آماده می شود.

٢ــ سالمتی از نعمت های بزرگ خداوند است که برای حفظ آن، راه هایی وجود دارد. بیمارستان  مکانی 
است که در آن، بیماری مردم را درمان می کنند. میوه هایی که خوب شسته نشده اند، باعث بیماری می شوند. 

کتابخانه مکانی است که آرامش دارد و در آن، سر و صدا نیست. 

ب( اکنون با توّجه به موضوع، یک بند بنویس. 

انواع آلودگی صوتی
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

جمله های یک بند باید در مورد یک موضوع باشند و باهم ارتباط داشته باشند. 
بلكه چند جمله ی  نمی شود؛  تولید  »بند«  باشند،  نداشته  ارتباط  با هم  این جمله ها  اگر 

پراكنده ایجاد شده است كه به هم ربطی ندارند.
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  فّعالیت های تکمیلی
١ــ دو متن زیر را بخوان و بگو این دو متن چه تفاوتی با هم دارند؟

الف( هنگام اجرای مراسم صبحگاهی بود باران نم نم شروع به باریدن کرد بّچه ها خوش حال شدند 
آقای ناظم گفت ورزش الزم نیست خیلی زود به کالس بروید

ب( هنگام اجرای مراسم صبحگاهی بود. باران نم نم شروع به باریدن کرد. بّچه ها خوش حال شدند. 
آقای ناظم گفت: »ورزش، الزم نیست خیلی زود به کالس بروید.«

همان طور که متوّجه شدی متن »الف« نشانه های نگارشی ندارد. درک این نوع متن ها، سخت تر است 
و گاهی معنی متن به درستی دریافت نمی شود. 

٢ــ چرا در پایان داستاِن ضرب المثل »هر چه کنی به خود کنی«، پدِر پسر، از کار خود پشیمان شد؟
...........................................................................
................................................................................
................................................................................

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

الف( آیا آن مرد کم سن بود. از کجا فهمیدی؟....................................
        ...........................................................................
 ب( چرا خوش حالی مرد زیاد طول نکشید؟...........................................
...........................................................................
 ج( مرد چگونه کالهش را از دست داد؟.............................................
...........................................................................

روزی، روزگاری مردی كالهی خرید؛ كالهی كه سال هاِی سال آرزوی خریدن آن را داشت. 
او كاله را بر سر گذاشت و بسیار خوش حال شد؛ اّما خوش حالی او زیاد طول نكشید. 

روزی كنار جوی آبی نشست تا دست هایش را بشوید. آن وقت عكس خودش را در آب دید. 
چه قدر كالهش زیبا بود! برای این كه بهتر كاله را ببیند، سرش را پایین تر آورد؛ خم شدن در آب همان و 

از دست دادن كاله هم همان.
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اخالق فردی _ اجتماعی
فصل سوم
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بلدرچین و برزگر 

  فّعالیت های درس
١ــ از روی بند اّول و آخر درس، با خِطّ خوانا و زیبا بنویس.

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

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

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

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

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

.............................................................................
٢ــ کلمه ها و عبارت های زیر را با دّقت بخوان.

صاحب ــ انتظار ــ  خویشان ــ آشیانه ی ما ــ داس ها ــ تعّجب
 آن ها را در درس پیدا کن و از روی جمله هایی که این کلمه ها، در آن به کار رفته اند، با خّط خوانا بنویس.
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

٣ــ این کلمه ها را به چند شکل می توانی بخوانی؟ با هر شکل آن ها، یک جمله بساز.
دم، ده

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

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

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

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

درس پنجم
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  فّعالیت های درس 
١ــ با توّجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن. 

دو ........... با جوجه های خود در ........... زندگی می کردند. روزها به دنبال ........... 
به ........... می رفتند و شب ها به ........... خود برمی گشتند. شب دوم جوجه ها گفتند: »امروز 
نیامد.« شب سوم، جوجه ها گفتند:  به ........... نشستند کسی  هر چه ........... و پسرش 

» ........... برزگر هم نیامدند.«

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

٣ــ مانند نمونه، کلمه های مربوط به هم را، با خط به یکدیگر وصل کن. 

دارد
می آیید

می خوانیم
می گویی
می روند
                               می خورم

خوردم
گفتی
آمدید
داشت

خواندیم
رفتند

ت

ص

خ

آ

ش

ه



36

       

 هنر و سرگرمی 
١ــ از روی سرمشق با خِطّ خوش بنویس.

ام �ف
�ک �ی وی رد ه دو �الم، �ف ا �ژ �ت دام  ی�ژ ی �فود �کُ ُم راس�ت را �چ

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

٢ــ این دو بلدرچین، مشغول صحبت کردن هستند. فکر می کنی به هم چه می گویند؟ در دو جمله بنویس.
 
 

    

          

بلدرچین اّول :................................................
بلدرچین دوم : ................................................

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

میمصت
اسشحع
دمسرج
ردیاب
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نگارش
موضوعی را به دل خواه انتخاب کن و یک بند درباره ِی آن بنویس. )دّقت کن جمله ها مربوط به هم 

باشند و یک مطلب را بیان کنند.(

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

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

بندی كه تو نوشته ای، از چند جمله ی مربوط به هم، ساخته شده است كه یک 
مطلب را بیان می كنند؛ بنابراین، خواننده ای كه نوشته ی تو را می خواند، به راحتی 

منظورت را می فهمد.
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فداکاران

  فّعالیت های درس 
١ــ از روی بنداّول و دوم درس، با خِطّ خوانا و زیبا بنویس.

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

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

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

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

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

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

٢ــ کلمه ها و عبارت های زیر را، با دّقت بخوان.
ــ   نام  ثبت  ــ  اشتیاق  ــ  موّفقیت  ــ  كشتزار  ــ  هویزه  ــ  خواجوی  ریزعلی  ــ  خیام  سهام 

سنگ ریزه ها ــ تشّكر ــ اشغالگران ــ آغوش ــ پاكیزه ــ طفل ــ پاییزی ــ متوّجه ــ بحث ــ 

اثر ــ ریزش كوه

کدام یک از کلمه های باال در متن درس وجود دارد، آن ها را بنویس. 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

...................................................................
٣ــ مانند نمونه، با خط به هم وصل کن.

شن کش                                وسیله ای که نفت را جابه جا می کند.
نفت کش                               وسیله ای که هوا را جابه جا می کند.
دودکش                               وسیله ای که شن را جابه جا می کند.
هواکش                                وسیله ای که دود را جابه جا می کند.

درس  ششم
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  فّعالیت های درس 
١ــ اگر به جای معّلم بودی، از درس »فداکاران« چه قسمت هایی را برای امال انتخاب می کردی؟ آن ها را بنویس.
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

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

٢ــ کلمات مورد نظر را از متن درس پیدا کن و جدول را کامل کن.

یک کلمه ی یک نقطه ای شش حرفی 

یک کلمه ی دو نقطه ای هشت حرفی 

یک کلمه ی سه نقطه ای هفت حرفی

٣ــ با توّجه به کلمه ی داده شده، جمله را تغییر بده و بنویس. 
امین و خانواده اش در بجنورد زندگی می کنند.

..................................... )دو سال قبل(
خورشید دارد طلوع می کند.

.....................................)نیم ساعت قبل(



هنر و سرگرمی  
١ــ از روی سر مشق، با خِطّ زیبا بنویس.

د م �با�ژ ، ه�ف �ف �ت س
�ک دل �ژ ور  ب دس�ت �آ وا�ف د� � ا �ت �ت

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

٢ــ جمله ای از درس را که به فداکاری »حسین فهمیده« اشاره کرده است، بنویس.
.............................................................................

باز  درها  ترتیب،  این  به  بنویسد.  در  هر  جلوی  را  درست  پاسخ های  تا  کن،  کمک  کور  موش  به  ٣ــ 
می شوند. وقتی به سطح زمین رسید، باید اّولین حرف کلمه های نوشته شده را کنار هم بگذارد و کلمه ی رمز را 

پیدا کند. وقتی آخرین در باز شد، به موش کمک کن و آن را روی پرچم بنویس.

کلمه ی رمز
…………

دانه ی بالل
………

نمی ترسد
………

بعد از خرداد می آید
…………

مخالف سرما
…………
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نگارش
الف( به تصویرها نگاه کن. موضوع هر تصویر چیست؟ 

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

ب( یکی از سه موضوع را به دلخواه انتخاب کن و یک بند درباره ی آن بنویس.
......................

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

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

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

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

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

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

گام اّول برای نوشتن بند، انتخاب یک »موضوع مناسب« است.



42

کاِر نیک

  فّعالیت های درس
١ــ متن درس را بخوان، همه ی جمله هایی را که فرمانروا به پیرمرد گفت، جدا کن و بنویس.

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

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

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

٢ــ  اّول یک بار متن درس را برای خودت بخوان، بعد کتاب را ببند و کلمه هایی را که به یاد می آوری، 
در زیر بنویس.

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

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

٣ــ  مانند نمونه، به این قسمت از کلمه، یک جزء دیگر اضافه کن، تا کلمه ی معنی داری ساخته شود.

درس هفتم

سرزمینزمین

سر
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  فّعالیت های درس
١ــ با توّجه به متن، جاهای خالی را با کلمه های مناسب، کامل کن. 

 ............... از  داشت  دوست  که خیلی  می کرد  زندگی   ............... دور  زمان های  در 
برود   ............... شهرهای  به  گرفت   ............... همین  برای  باشد.  باخبر  مردم  همه ی 
............... که داشت درخت ها و ............... را نگاه می کرد از دور ............... را 

دید که در حال کاشتن ............... است. پیرمرد با ...............گودالی در زمین می کند. 

٢ــ مانند نمونه کامل کن.

ـَ مَامکلمه ـَ شَاشکلمهـ ـ

بیلش_ بیل_مزرعه اممزرعه
 میوهعمر

محصولوسایل
النهسبزه

٣ــ دور کلمه هایی که زمان آینده را نشان می دهند، خط بکش.

خواهد گفت ــ درو کرد ــ کاشته بودید ــ می رفت ــ خواهی شنید ــ گفته است ــ می خواهم 
بخوابم
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هنر و سرگرمی
1ــ از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویس.

د
ک

ارد �ک کار � ان �ب �ف�ت   ، �ب گ
ن � د �آ ف م ود  م �ژ ّ� �ف �ب م�ی �ف �ب  ، �گ ده ر�ف ُ ا�ب �ف

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

2ــ جمله ی نامرّتب را مرّتب کن.

فکر ــ ما ــ در ــ باشیم ــ باید ــ هم ــ به ــ دیگران ــ زندگی
.............................................................................

3ــ جدول را کامل کن.

کارهای خوب

یرف
یگعُد
یازر
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نگارش
بندهای زیر را بخوان و برای هر یک، موضوع مناسب بنویس.

موضوع: ......................
   فاطمه دفتر نّقاشی اش را باز کرد. او می خواست یک نّقاشی قشنگ بکشد و آن را کنار 
عکس پدر بگذارد. عکس پدر توی تاقچه بود. پدر جلوی مسجد خّرمشهر ایستاده بود و لبخند 
می زد. خانه های اطراف او ویران شده بودند. فاطمه با خودش گفت: »چه طور است عکس پدر 
را بکشم.« بعد خوب به عکس پدر نگاه کرد. پدر تفنگ داشت. قمقمه داشت. سربند داشت و 

پوتین پوشیده بود.

موضوع: ......................
مدرسه های امروزی در ایران، از حدود صد و پنجاه سال پیش پدید آمده اند. ابتدا تعدادشان 
کم بود. چون مردم به مکتب خانه عادت داشتند، آن را بهتر از مدرسه می دانستند. کم کم به تعداد 
مدرسه ها اضافه شد و کتاب های درسی نوشته شد. از آن زمان، مدرسه ها تغییر زیادی کرده اند و 

باز هم تغییر خواهند کرد.  

برای نوشتن یک بند، انتخاب موضوِع مناسب، اهمّیت دارد.                                          
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  فّعالیت های تکمیلی  
١ــ با توّجه به کلمه ا ی که داده شده است، جمله را بازنویسی کن.

امسال دانش آموزاِن کالس سوم ابتدایی، خوب درس می خوانند.
الف( ...................................................)سال گذشته(
ب( .....................................................)سال آینده(

٢ــ جمالت را به ترتیب اّتفاقات داستان پری کوچولو، مرّتب و شماره گذاری کن.

  ــ گربه با پری کوچولو بازی می کرد و مواظب بود که او سرما نخورد.
  ــ پری کوچولو با خوش حالی رنگین کمان را گرفت و به آسمان برگشت.

 ــ یک روز که پری کوچولو با مادرش به زمین آمد، او را گم کرد.
 ــ خاله خرگوشه لباسی را که بافته بود، به تن پری کوچولو پوشاند.

 ــ پری کوچولو و مادرش در آسمان زندگی می کردند.

٣ــ یک کتاب داستان در کالس بخوانید و به صورت گروهی یک سؤال، مانند سؤال دوم طرح کنید. 
پس از آن، هر گروه سؤال خود را به گروه های دیگر بدهد و یک سؤال از آن ها بگیرد. در پایان هر گروه 

سؤالی دارد که باید به آن پاسخ دهد. سؤال های گروه خودت را در زیر بنویس.
...........................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
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راِه زندگی
فصل چهارم
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پیراهن ِ بهشتی

  فّعالیت های درس
١ــ از روی بند آخر درس، با خّط ِ خوانا و زیبا بنویس. 

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

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

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

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

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

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

٢ــ کلمه ها و عبارت های زیر را با دّقت بخوان. 

ــ  ضعیفی  صدای  ــ  بعد  لحظه  چند  ــ  لطیفی  ــ  ازدواج  ــ  ساده  پیراهن 
فقیرم ــ لباس کهنه ــ عروسی ــ نیازمندان ــ دعا

آن ها را در درس پیدا کن و از روی جمله هایی که این کلمه ها  در آن به کار رفته اند، با خّط خوانا بنویس.

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

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

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

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

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

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

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

درس هشتم
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.............................................................................
.............................................................................

٣ــ مانند نمونه، به ابتدای این کلمه ها، »خوش« اضافه کن و سپس مخالف هر کلمه را جلوی آن بنویس.
بد منظره ....خوش منظره....                َمنظره  

............   ...........              خط  
 ............   ..............             رفتار  
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  فّعالیت های درس
١ــ با توّجه به متن، جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کن. 

ــ  حضرت فاطمه )س( پیراهن  را کنار ............ تا چند ............ بعد بپوشد. 
ــ  کسی با صدای ............ گفت: » من یک زن ............ .« 

ــ  هرگز سعادتمند نمی شوید، مگر این که چیزی را که دوست دارید به ............ ببخشید. 
ــ صورتش را به طرف آسمان گرفت و ............ کرد . 

٢ــ مانند نمونه جدول را کامل کن.

ـِگیکلمه ـِگانـ ـ
پرندگانـــپرنده
راننده
ستاره
زنده

٣ــ متن زیر را بخوان و داخل هر کمانک، عالمت مخصوص را بگذار.

حضرت فاطمه )    ( دختر حضرت محّمد )   ( است. ایشان با حضرت علی )    ( ازدواج کردند. روز 
ازدواج این دو بزرگوار، به نام »روز خانواده« نام گذاری شده است. 



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

م�ب م دهد  �ی ال�ت �چ عط ا�ف و�ژ م دهد 
وی �و�ف �ک �یاس ،  �ب

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

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

            تانک          بابک            بانک
.............................................................................

٣ــ جدول را کامل کن.
1ــ مایه ی حیات. 

2ــ صدای کلفت. 
٣ــ نام این درس.

٤ــ عدد بعد از بیست و نه.

٥ ــ من و تو.
٦ ــ کویر را پوشانده است.

٧ــ هنگام افسوس و درد گفته می شود.
٨ ــ اّولین ماه زمستان.

145678

2
٣
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نگارش
برای موضوع زیر، یک بند بنویس.

نماز
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

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

  فّعالیت های درس
١ــ از روی بند اّول درس، با خّط خوانا و زیبا بنویس.

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

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

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

٢ــ کلمه ها و عبارت های زیر را با دّقت بخوان.

ــ  چشم نواز  ــ  پرندگان  رنگارنگ  پرهای  ــ  سعادتمند  ــ  بی انتهاست 
زعفران ــ ریحان ــ لطافت   ــ خوش بوترین ــ غایب

کدام یک از کلمه های باال در متن درس وجود دارد، آن ها را بنویس. 
.............................................................................

.......................................................................
٣ــ مانند نمونه جدول زیر را کامل کن.

درس نهم

دل آرام دل پذیر دل گیر

دل

      نشین            خواه  نواز        …           خور  …      انگیز             بند               … 

 دل نشین
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  فّعالیت های درس
١ــ با توّجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن.

باران بر بام های ............. می بارد. بهترین سرودها و ............. طبیعت؛ اطرافم را پر کرده است. 
پرهای رنگارنگ پرندگان ............. است. 

بوی گل ............. را پر کرده است. هر جا که می روم بوی بهترین ............. را حس 
می کنم. ای خوش بوترین ای .............ای عزیزترین .............بیا.

       
٢ــ »هر جمله با کلمه ای به پایان می رسد که معنای جمله، با آن کامل می شود«، متن درس را بخوان و ده 

تا از این کلمه ها را پیدا کن و مانند نمونه بنویس.
صدای باران می آید.

ـ ....................................................................... می آیدـ 
........................................................................

٣ــ زیر جمله های کامل خط بکش و جمالت ناقص را کامل کن. 
ــ رفتم. 

ــ هنرمند کسی است که 
ــ فصل پنجم کتاب فارسی، »هنر و ادب« نام دارد. 

ــ آمدند. 
ــ دفتر نّقاشی



55

هنر و سرگرمی
١ــ از روی سرمشق خوش خط و زیبا بنویس.

ا�ی �ی �ت �ب ود و�ت ف �باران م �ژ وا� �چ ا�ی  �ی �ت �ب ود و�ت هاران م �ژ ا �ب �ی د�ف

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

٢ــ قشنگ ترین کلمه ی درس را انتخاب کن و با آن جمله ای بساز که پرسشی باشد. 
.............................................................................

٣ــ برنامه ی یک روز جمعه ی خود را بنویس.

ساعت 1٢

ساعت……

ساعت……

ساعت……

ساعت……

ساعت……

ساعت……

ساعت……

ساعت……

ساعت……

ساعت 8 صبح

ساعت……
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1

2

3

4

نگارش                                                  
موضوع: نان

به تصویرها نگاه کن. به موضوع هر تصویر فکر کن و در مورد تصویری که اّطالعات بیشتری داری، 
یک بند بنویس. 

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

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

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

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

موضوع، ممكن است كّلی باشد؛ نوشتن در مورد موضوع های كّلی، 
دشوار است؛ بنابراین می توان آن را به موضوع های كوچک تر، تقسیم كرد. 

موضوع های كوچک، كار نوشتن را آسان و منّظم تر می كند.
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  فّعالیت های تکمیلی 
١ــ این کلمه ها را با توّجه به نمونه دسته بندی کن و داخل جدول بگذار.

می شنوم ــ باران ــ خندید ــ گذاشت ــ پیراهن ــ می بینم ــ جبرئیل ــ لطافت ــ 
پوشید ــ می خواند ــ عروسی ــ عطر ها 

می شنومدسته ی اّول
باراندسته ی دوم

٢ــ کلمه ی »او« که در متن ضرب المثل »هنوز دو قورت و نیمش باقی است« مشّخص شده است، به 
چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

٣ــ کلمه ی »من« که در متن ضرب المثل »هنوز دو قورت و نیمش باقی است« مشّخص شده است، به 
چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

4ــ داستان ضرب المثل »هنوز دو قورت و نیمش باقی است« کجا اّتفاق افتاده بود؟ می توانی تصویر آن را 
بکشی.
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هنر و ادب

فصل پنجم
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یاِر مهربان 

  فّعالیت های درس
١ــ از روی بند سوم متن درس، با خّط خوانا و زیبا بنویس.

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

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

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

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

٢ــ کلمه ها و عبارت های زیر را با دّقت بخوان.

مراقب ــ تشّکر ــ آزرده ــ باسوادتر ــ استراحت ــ پرت ــ همراهانی ــ باغ های نور

آن ها را در درس پیدا کن و از روی جمله هایی که این کلمه ها  در آن به کار رفته اند، با خّط خوانا بنویس.

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

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

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

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

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

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

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

٣ــ دور کلمه هایی که با »مند« ترکیب درستی ساخته اند، خط بکش.
 سودمند ــ دریامند ــ توانمند ــ خطرمند ــ ارزشمند ــ هنرمند ــ شادمند ــ ثروتمند

درس دهم
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  فّعالیت های درس
١ــ با توّجه به متن، جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن.

بهترین .............. برای من آن .............. است که مرا در .............. می گیرید. 
با شنیدن .............  زیبا و ............. دارد. من  ............. قلب شما، ............ 

قلب کوچولو و مهربان شما از .............. باخبر می شوم.
 

٢ــ ده کلمه ی جدید از متن درس انتخاب کن. سپس آن ها را به ترتیب حروف الفبا بنویس.
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

٣ــ جمله را با توّجه به کلمه های تعیین شده، تغییر بده.
هر صبح، من و مادرم از صدای دل نشین پرندگان، لّذت می بریم.

الف( ..............................................................)شاد می شویم(
ب( ...............................................................)بیدار می شویم(

ج( ...............................................................)دیروز(
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هنر و سرگرمی
١ــ از روی سرمشق، خوش خط و زیبا بنویس.

�با�فم ن �ک �ب �ف اوان ، �با �آ م س�ف �ف و�ی
�گ ا�فم  �ی ا  و �فو�ژ �ب �با�فم، دا�ف ار مه ، �ی م

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

٢ــ نام دوستت را بنویس؛ یکی از کلمه های زیر را انتخاب کن، و با آن یک جمله درباره ی دوستت بنویس. 
هنرمند ــ توانمند ــ ثروتمند ــ دردمند ــ کارمند ــ ارجمند

     .....................................................   : ...........
ـ کلمه های جدول، از چپ به راست و از راست به چپ، معنی دار هستند. خانه ها و جاهای خالی را کامل کن.  ٣ـ

س

ک

ر

ز

ر

ا

و

ا

د

خ

د

ر

می خوانیم 

دوست و همراه 
 ................

با دماسنج آن را اندازه می گیرند. 

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

 مخالف کلمه ی »رو« 

شب ها در منزل می نویسی                                             

زنبور می زند. 

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

 گرم نیست

 عقیده و نظر

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

 مخالف رفت
................ 

 درشت نیست

 نام جزیره ای در جنوب کشور

 یکی از حروف الفبا
................ 
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نگارش 
موضوع های کّلی زیر را به موضوع های کوچک تر تقسیم کن.

موضوع کّلی: »دانش آموز«
1ــ دانش آموز درس خوان

2ــ دانش آموز مؤّدب
3ــ ...............

موضوع کّلی: »کتاب خانه«
1ــ عضو شدن در کتاب خانه

2ــ ...............

3ــ ...............

موضوع کّلی: »زمستان«
1ــ ...............
2ــ ...............
3ــ ...............

بند  یک  در  کّلی،  موضوع  یک  درباره ی  نوشتن  است،  کوتاه  بند  چون 
ممکن نیست؛ بنابراین موضوع کّلی به موضوع های کوچک تر تقسیم می شود.
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نویسنده ی بزرگ 

  فّعالیت های درس
خوانا و زیبا بنویس. ١ــ از روی حکایت درس، با خّط ِ

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

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

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

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

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

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

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

٢ــ با هر یک از این کلمه ها یک جمله بنویس.
بزرگ هّمت تر:...............................................................

ُاَمرا:.........................................................................
پشته:........................................................................
سماط:.......................................................................

٣ــ این کلمه ها از چه قسمت هایی ساخته شده اند، آن ها را بنویس. 
گلستان                     .......................... + ...............................

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

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

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

درس یازدهم



64

  فّعالیت های درس
١ــ از روی چهار سطر آخر متن درس با خّط خوانا و زیبا بنویس.

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

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

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

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

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

٢ــ این کلمه ها را با دّقت بخوان و دور هشت کلمه را که امالِی آن سخت تر است، خط بکش.

ـ  ـ احادیثـ  ـ آثارـ  ـ حتمًاـ  ـ آرامگاهـ  ـ رنگارنگـ  ـ سماطـ  ـ مّنتـ  ـ سوریهـ  حاتم طاییـ 
مّلی ــ تحصیل ــ افتخارات ــ پشته ــ خاطراتش ــ مّکه

٣ــ این جمله، مربوط به کدام گزینه است؟
»داستان کوتاهی است که از روزگار گذشته بر جای مانده است و با پند، اندرز و نصیحت همراه است و 

تجربه ای از زندگی را بازگو می کند.«
الف( مثل                                 ب( حکایت                                    ج( نمایش 



 هنر و سرگرمی
١ــ از روی سرمشق، با خّط خوش و زیبا بنویس.

؟ �باری هس�ت
ک

� �فل �ژ �ف�ت �ف �ی س�ف �ی و �ژ ا �چ �ی ؟  اری هس�ت �ت �ف ارده �گ ا �ف �ب
و �ک ون �ت ا! �چ سعد�ی

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

٢ــ به این دو تصویر بادّقت نگاه کن و یک تفاوت آن ها را در یک جمله بنویس.

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

٣ــ این تّکه های سنگ را از معدنی در نیشابور بیرون آورده اند. کلمه های مربوط را روی سنگ بنویس، 
سپس حرف اّول آن ها را کنار هم بگذار، تا بدانی از این معدن، چه چیزی استخراج می شود.

کلمه ی رمز: ............................

١ــ نام حیوانی با عاج های زیبا
…………

٢ــ گل خوش بو
…………

٣ــ قطار روی آن حرکت می کند.
…………

٤ــ قرض الحسنه می دهند.
…………

٥  ــ رنگ خورشید
…………

٦ ــ عدد بعد از هفت
…………



66

نگارش
موضوع زیر را به موضوع های کوچک تر تقسیم کن. یکی از موضوع های کوچک را انتخاب کن و 

درباره ی آن یک بند بنویس.
موضوع: پاییز

1ــ
2ــ
3ــ

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

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

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

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

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

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

انتخاب موضوع کوچک، از پراکندگی مطالِب بند، جلوگیری می کند.
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         فّعالیت های تکمیلی
١ــ با توّجه به متن »خواب خلیفه«، جمله ها را به ترتیب اّتفاقات داستان، مرّتب و شماره گذاری کن.

  ــ خلیفه گفت: »این مرِد نادان را مجازات کنید.«
  ــ وزیر گفت: »دو خواب گزار حاضر می کنم تا خواب شما را تعبیر کنند.«

  ــ خلیفه گفت: آفرین بر تو! به این مرد پاداش دهید.
  ــ خواب گزار گفت:»عجب خواب بدی!«

  ــ خلیفه شروع به قدم زدن کرد تا صبح شد.
  ــ خواب گزار گفت: »به شما ُمژده می دهم که دیشب خواب بسیار خوبی دیده اید.«

٢ــ کلمه ی »او«، که در متن  »راز جعبه« مشّخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟
..........

٣ــ کلمه ی »تو«، که در متن  »راز جعبه« مشّخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟
..........

٤ــ چرا حکیم به جای راز خوشبختی، موشی در جعبه به آن شخص داد؟
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

١
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ایراِن من 
فصل ششم
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ایران ِعزیز

  فّعالیت های درس
١ــ کلمه ها و عبارت های زیر را با دّقت بخوان.

سرزمین زرخیز ــ نعمت ــ زیارت ــ دریای خزر ــ دل انگیزش ــ افتخار ــ برازنده تر ــ 
صبور ــ حقیقت ــ فرهنگ ــ رونق ــ زادگاه ــ طمع ــ حریص ــ آزرده ــ نهراسیم

کدام یک از کلمه های باال در متن درس وجود دارد، آن ها را بنویس. 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

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

حروف الفبا:

.............  ،  .............. ،   ............. ،  .............  ،  .............
٣ــ متن را بخوان و جای خالی را با کلمه های مناسب، کامل کن.
نمکدان، گلدان، شمعدان، قندان

به  دستش  ناگهان  بردارد.  قند  تا  رفت   ............... سراغ  به  برادرم  تاریکی  در  شبی 
............... خورد و شاخه ی گل داخل آن به زمین افتاد. مادر از خواب بیدار شد. شمع را داخل 

...............گذاشت و آن را روشن کرد. 

درس دوازدهم
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  فّعالیت های درس
١ــ ده کلمه از درس انتخاب کن و از روی آن ها، با خّط خوش بنویس.

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

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

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

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

٢ــ این جمله های نامرّتب را مرّتب کن.
آغوش، جای، ایران، مردم خوب، را، است، در، داده.

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

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

٣ــ یک موضوع را به دل خواه انتخاب کن و یک بیت شعر درباره ی آن بنویس.
.............................................................................
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 هنر و سرگرمی

١ــ از روی سرمشق، با خّط خوش و زیبا بنویس.

ف ی ما ا� ، ای �ف ده �باسژ �ف ا�ی �چ ا  �ب �ی ان �ف ی ، ا�ی ف �ی ف �فو�ب و ع
.............................................................................

٢ــ برای کلمه ی »میهن«، یک کلمه ی هم معنی بنویس. بعد هر دو را در یک جمله به کار ببر.
میهن )............(: ..........................................................

                  
٣ــ جدول را کامل کن.

1ــ محل حرم حضرت معصومه )س(
2ــ بلندترین قّله ی ایران

3ــ پایتخت ایران
4ــ پایتخت مذهبی ایران 

5ــ از محصول های کشاورزی شمال ایران
6ــ نام دریای شمال ایران

7ــ شهر دو حرفی نزدیک تهران
1

2

3

4

5

6

7

71
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نگارش
از  یکی  کن.  تقسیم  کوچک تر  موضوع های  به  را  موضوع  کن.  انتخاب  دل خواه  به  موضوع  یک 
موضوع های کوچک را که اّطالعات بیشتری در مورد آن داری، انتخاب کن و درباره ی آن، یک بند بنویس.

موضوع کّلی: ...............................
١ــ ........................................
٢ــ ........................................
٣ــ ........................................

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

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

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

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

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

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

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

داشتِن آگاهی و اّطالعات بیشتر درباره ی یک موضوع، کاِر بندنویسی را آسان تر می کند.
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درس آزاد

  فّعالیت های درس
.............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..........................................  .......................................
..................................................................................
..................................................................................
........................................................  .........................
..................................................................................
..................................................................................
......................................................................  ...........
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

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

درس سیزدهم



74

  فّعالیت های درس
.............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
............................................  .....................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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 هنر و سرگرمی
.............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
.......................................  ..........................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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نگارش
.............................................................................
.............................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



77

ایراِن آباد 

  فّعالیت های درس
خوانا و زیبا بنویس.  ١ــ از روی مطلبی که نماینده ی گروه »همبستگی« گفت، با خّط ِ

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

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

.............................................................................
٢ــ کلمه ها و عبارت های زیر را با دّقت بخوان.

مناطق  ــ  برخاست  ــ  مرزنشینان  ــ  اهمّیت  ــ  مرزی  ــ  جغرافیا  ــ  نظرات 
مختلف ــ زبان مّلی ــ صنعت ــ رزمندگانی

آن ها را در درس پیدا کن و از روی جمله هایی که این کلمه ها  در آن به کار رفته اند، با خّط خوانا بنویس.
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

٣ــ محِلّ کار هر شغل را در جدول بنویس.

محِلّ کارشغل
نانوا

عّکاس

قّصاب

بّقال

خّیاط

درس چهاردهم
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  فّعالیت های درس
١ــ با توّجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه های مناسب، پر کن. 

ــ ما ............ را که انسان هایی پر تالش هستند دوست داریم.
ــ همه ی مردم باید ............ و تاریخ میهن خود را خوب بشناسند. 

ــ زبان فارسی برای حفظ میهن بسیار ............ است.
ــ اگر ما در علم و ............ پیشرفت کنیم ............ ما همه جا ............ و سربلند 

می شود.

٢ــ پنج کلمه ی مهّم درس را سمت راست جدول بنویس. بعد آن ها را در سمت چپ جدول به ترتیب 
حروف الفبا مرّتب کن. 

کلمه های مهّم درس به ترتیب الفباییکلمه های مهّم درس

٣ــ مانند نمونه، کامل  کن.

                 .........   .......... علی آمد  علی   
    ......... آموختند   .......... مریم آمد  آمد  مریم 

      .........   .......... پدرش آمد .  پدرش  
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هنر و سرگرمی
١ــ از روی سرمشق، خوش خط و زیبا بنویس.

اد ده  �ی�ک �ت م�ب �ف وم و �ب ، �ف د�ی �ب �ب اد  ِ م م�ب د  ، �ت ا�ژ �ب ان �ف و ا�ی �چ
.............................................................................

٢ــ یک کلمه از متن درس انتخاب کن و آن را با دو معنای متفاوت در دو جمله به کار ببر.
.................

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

٣ــ در چرخ و فلک زیر با توّجه به شماره ی درس ها، یک کلمه ی جمع از متن درس پیدا کن و بنویس.

79

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

درس 1

درس 3

درس 5

درس 7

درس 9

درس 11

درس 6

درس 14

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

............................
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نگارش
الف( این بند را بخوان و به جمله ی اّول آن دّقت کن.

لباس، بدن را درمقابل انواع مختلف آب وهوا، محافظت می کند. در روزهای سرد، بهترین 
راِه گرم نگه داشتِن بدن، پوشیدِن لباِس گرم است. هوایی که بین الیه های لباس وجود دارد، بدن را گرم 
نگه می دارد. در روزهای گرم، لباس های سبک، نازک و روشن، بهترین نوِع لباس است. چون پوست را 

خنک نگه می دارد و می گذارد که هوا به بدن برسد.

ب( حاال متن زیر را بخوان و جمله ی اّول بند را بنویس.

.......................................   فصِل اّول، بهار است که زمین را پر از گل و 
َفراغِت دانش آموزان آغاز  با تعطیلی مدرسه، اوقاِت  تابستان، دومین فصِل سال است که  شکوفه می کند. 
می شود. سومین فصل، پاییز است که برگ ریزان آن زیباست. آخرین فصِل سال، زمستان است که بارِش 

برف در آن، لباِس سفید، بر تِن طبیعت می پوشاند.

جمله ی اّول بند، جمله ی اصلی آن است.
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  فّعالیت های تکمیلی 
١ــ مانند نمونه، با توّجه به کلمه ی داده شده، جمله را بازنویسی کن.

شهید دوران، دالورانه پرواز کرد.
الف( شهید اردستانی، دالورانه پرواز کرد..................... )شهید اردستانی(

ب( .................................................. )جنگید(
ج( .................................................. )شهید شد(

د( .................................................. )شهید بابایی(

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

نام کتاب و سؤال هایت را در کادر زیر  3ــ یک کتاب داستان بخوان و سه سؤال از آن طرح کن. 
بنویس. 
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طبیعت

فصل هفتم
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دریا

  فّعالیت های درس
و خوانا بنویس. ١ــ از روی درس، یک بار خوش   خّط ِ

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

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

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

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

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

.............................................................................
٢ــ کلمه های زیر را از متن درس پیدا کن و در جدول بگذار.

کلمه ی دو حرفی
کلمه ی سه حرفی

کلمه ی چهار حرفی که یکی از نشانه های »غ« را دارد.
کلمه ی پنج حرفی که یک نشانه در آن تکرار شده باشد.

٣ــ نام اعضایی از بدنت را در ستون اّول می بینی. مانند نمونه، به هر کدام نشانه ی ) ه( اضافه کن، سپس 
آن را در جای خالی بنویس. 

کلمه ی جدیدترکیب با )ه(عضو بدن
گوشهگوش هگوش
لب

دماغ
چشم

درس پانزدهم
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  فّعالیت های درس
١ــ از کلمه های درس ، دوازده کلمه را به دل خواه انتخاب کن و از روی آن ها با خّط خوانا و زیبا بنویس.
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

٢ــ جاهای خالی را با کلمه های مناسب از متن درس، کامل کن.
ــ می برد .............................. از نوازش آب

ــ ساحل بی خیال ......................................
ــ می شوم شاد و می زنم .................................
ــ مثل ماهی میان آب ..................................

ــ آسمان ........................... و دریا رام
ــ زندگی مهربان و من ...........................

٣ــ مانند نمونه، جمله ها را تکمیل کن. 
ــ مادر مثل خورشید است؛ چون با مهربانی اش به زندگی من، گرما می بخشد.

ــ معّلم مثل ..................... است؛ چون ..................................
ــ کتاب مثل .................. است؛ چون  ..... ...........................

ــ دریا مثل ...................... است؛ چون  .................................
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هنر و سرگرمی
و زیبا بنویس. ١ــ از روی سرمشق، خوش  خّط ِ

�ف ی م اس�ت  رد س�ی
گ

� �ژ امسژ هم�ی �ف ه اس�ت  ��ب م�ی ون �ت ارس ، �چ �ب �ف ��ی ا �ف ا�ی �ب

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

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

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

٣ــ جدول رنگارنگ: با دّقت به جدول نگاه کن. کلماتی را که باهم شباهت دارند، مانند نمونه، با یک 
رنِگ مشّخص، رنگ آمیزی کن.

آسایشگاهآشپزخانهخوش قیافهموجوداتآزمایشگاهسرحال
خوش بوقطعاتهنرمنددلپذیرکتابخانهدودکش
نمازخانهسربلندخاطراتآرایشگاهسربنددل خواه
دل نشیننمایشگاهمیخ کشخوش مزهگل خانهمجاّلت
خوش حالهواکشسودمنددست کشمشاهداتسرزنده
نفت کشدلگرمحیواناتسرافرازارزشمندکارگاه
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 نگارش
١ــ بندهای زیر را بخوان و به ارتباط جمله ی اّول بند با بقّیه ی جمله ها توّجه کن. آیا بقّیه ی جمله  های 

بند در تکمیل جمله ی اّول، نوشته شده اند؟
الف( هیچ وقت خاطره ی اّولین روز مدرسه را فراموش نمی کنم. آن موقع، هفت ساله بودم. 
به خاطر دارم که یک روز صبح زود دست در دست بابا به مدرسه رفتم. مدرسه یک حیاط بزرگ و قدیمی 
داشت و پر از بّچه های قد و نیم قد بود. همین قدر یادم هست که صف بّچه ها تشکیل شد و من در صف 

کالس اّولی ها قرار گرفتم. 

ب( آلودگی هوا دالیلی دارد. در شهرهای بزرگ، هوا آلوده است. من در روستا زندگی می کنم. 
هوای روستا تمیز است. روستا کارخانه ی صنعتی ندارد. دیروز همراه دوستم به یکی از باغ های اطراف 

روستا رفتیم. تعداد زیادی درخت  در آن باغ بود. درختان هوا را تمیز می کنند. 

٢ــ یکی از بندهایی که خواندی، خوب نوشته نشده است. همان طور که متوّجه شدی، جمالت آن بند، 
جمله ی اّول را توضیح نمی دهند. حاال تو دوباره ی آن را بنویس. دّقت کن جمله هایی که می نویسی، جمله ی 

اّول بند را تکمیل کنند.  
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

جمله های یک بند باید در تکمیِل جمله ی اّول بند، نوشته شوند.
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اگر جنگل نباشد 

  فّعالیت های درس
خوانا و زیبا بنویس. اّوِل متِن درس، با خّط ِ ١ــ از روی هفت خّط ِ

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................
٢ــ کلمه ها و عبارت های زیر را با دّقت بخوان.

کاغذ ــ ماسه ــ اکسیژن ــ ویران ــ حفظ ــ غوطه ــ مواظبت ــ آغاز ــ مناطق ــ 
روزگاری ــ مراقب ــ قایق

کدام یک از کلمه های باال در متن درس وجود دارد، آن ها را بنویس. 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

٣ــ با کلمه های زیر، جمله بساز.
خطرناک: .....................................................................
دردناک: .....................................................................

تابناک: .......................................................................

درس شانزدهم
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  فّعالیت های درس
١ــ از متن درس جمله هایی را پیدا کن که این کلمه ها، در آن ها آمده است. سپس از روی جمله ها بنویس.

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

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

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

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

٢ــ متن زیر را بادّقت بخوان و از روی کلمه هایی که مشّخص شده است، بنویس. 
جنگل، درخت های انبوه و تناور دارد. گاهی میمون های بازیگوش بر شاخه های درختان مشغول بازی 
هستند. اگر جنگل نبود کمد، در و پنجره و کاغذ به وجود نمی آمد. بادهای تندی که می وزند، ممکن است 

همه چیز را ویران کنند.
.........    .........  .........  .........  .........  .........

٣ــ مانند نمونه، جدول را  کامل کن. 

محّمد جنگل زیبا را دید.محّمد چه چیزی را دید؟محّمد دید.

.....................نرگس چه کسی را مالقات کرد؟نرگس مالقات کرد.
.....................معّلم چه چیزی را خواند؟.....................

غّرش ــ گسترده ــ مشغول ــ پهناور ــ استراحت
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 هنر و سرگرمی
١ــ از روی سرمشق، خوش خط و زیبا بنویس.

ا�فم �ژ
�ب م �ک وی �آ ا�یسژ  �ب ب �چ � ا�فم  �ت م �ف�ژ ب دس�ت �فود  رد�ف �

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

٢ــ به کلمه های زیر دّقت کن. با نشانه ی آخر هر کلمه، واژه ی بعدی شروع می شود. این کار را ادامه بده 
و جاهای خالی را کامل کن.                 

  پرندگان            نسیم             میمون             .......            .......           ....... 
.......         .......

از بین کلمه های باال، سه کلمه را به دل خواه انتخاب کن و در یک جمله به کار ببر.
.............................................................................

٣ــ قطعاِت این جورچین، به هم ریخته اند. آن ها را مرّتب کن. سپس جمله ی روی آن را بخوان و بنویس.

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

آن کوشـ

یه ی ملیـعت سرماطبیـ

ا باشیم

 در حفظ
ماست
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 نگارش
این بند را کامل کن.

.......................................................... دارد  رنگ  سه  ایران،  پرچم 
 ................................................................................
................................................................................
................................................................................

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

به جمله ای که در ابتدای بند می آید، »جمله ی موضوع« می گویند.
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چشم های آسمان 

  فّعالیت های درس 
١ــ با توّجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه های مناسب، پر کن. 

از   ................ را  آن  خاّصی   ................ با  ستاره ها  و  زیباست  و  آسمان صاف   
گسترده  آسمان چه قدر  داشتم.   ................ گرفتم. حس  را  ................ خورشید  ستاره 
و  زیبایی  همه  این  آفرینش  برای  بزرگ  خدای  از  و  بزنم  فریاد  می خواستم  است.   ............... و 

................ تشّکر کنم. 

٢ــ از متِن درس، به خودت امال بگو. 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

٣ــ مانند نمونه، ابتدا وصل کن، سپس کامل کن.
کالم                                        دخترانه                  دامن دخترانه خیلی زیبا است.

دامن                                       دوستانه                 .............. بسیار خوب و پسندیده است.
رفتار                                        پسرانه                 .............. مخصوص پسران است.
کفش                                       مؤّدبانه                 .............. شیرین و شنیدنی است.

درس هفدهم



92

 
  فّعالیت های درس

١ــ کلمه ها و عبارت های زیر را با دّقت بخوان.

ـ  ـ مناطقـ  ـ نقطه های نورانیـ  ـ درخششـ  ـ لّذتـ  ـ غّرشـ  ـ پشت بامـ  رخت خوابـ 
وصل کردن ــ غرق تماشا ــ هیجان انگیز ــ بی نهایت ــ سراغ ــ نورافشانی ــ چهار 

فصل زیبا ــ شبانه روز ــ چرخش عظیم ــ مسافرت فضایی

آن ها را در درس پیدا کن و از روی آن ها بنویس.
.............................................................................
.............................................................................

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

پ
عو
مم
تآ

3ــ مطالب مهمی را که از درس آموختی، یادداشت برداری کن. 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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هنر و سرگرمی
١ــ از روی سرمشق، با خّط خوش و زیبا بنویس.

گار ود �باسژ و ما رس�ت �ف و�ف�ژ �ت اِم کار  �ب ا ن �کُ �ک �ف �ف ا، �چ دا�ی �ف
.............................................................................

٢ــ آرزوی خود را در یک جمله بنویس.
.............................................................................

٣ــ کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا، با خّط راست به هم وصل کن.

  آسمان 
                                                   

               ستارگان                                                    غروب آفتاب

                     مسافرت فضایی                             خورشید
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نگارش
به موضوِع »آب« فکرکن، آن را به موضوع های کوچک تر تقسیم کن. یک موضوع را انتخاب کن و 

در مورد آن، یک بند بنویس. در نوشتن جمله ی موضوع، دّقت کن.

موضوع کّلی: آب
موضوع کوچک تر: ...........................

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

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

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

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

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

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

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

جمله ی موضوع، به خواننده کمک می کند تا موضوع را آسان تر بفهمد و 
پیام را درک کند.
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  فّعالیت های تکمیلی
١ــ با توّجه به کلمه ی داده شده جمله را بازنویسی کن.

دانش آموزان کتاب را خواندند.
الف( ...................................... ) مریم و خواهرش(

ب( ....................................... )دیدند(
ج( ........................................ )مجّله(

د( ........................................ )خریدند(

٢ــ در داستان »افتادن از آسمان« مرد زورگو از این که گفت: »من از آسمان افتاده ام« چه 
منظوری داشت؟

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

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

٣ــ متن زیر را با دّقت بخوان و به سؤال های آن پاسخ بده.
در هر کندو ی زنبور عسل، یک ملکه و تعداد زیادی زنبور کارگر زندگی می کنند. اگر تعداد 
زنبورهای کارگر کافی نباشد، در کندو بی نظمی ایجاد می شود. ملکه،  از اسفند تا شهریور ماه حدود 
تا چهار سال عمر می کند. زنبورهای کارگر از  به طور متوسط سه  تا پنج هزار تخم می گذارد و  سه 
آن ها در فصل زمستان که  آذوقه جمع آوری شده است، زندگی  تولید می کنند.  شیره ی گل ها عسل 
آرامی دارند. عمر زنبورهای کارگر به مراتب کمتر از زنبور ملکه  است. آن ها در تابستان فقط پنج هفته 

و در زمستان تا شش ماه عمر می کنند.
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الف( کلمه ی »آن ها« که در متن مشّخص شده است، به چه کسانی یا چه چیزهایی اشاره 
دارد؟

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

ب( چرا عمر زنبورهای کارگر در تابستان کوتاه تر از زمستان است؟
...................................................................

........


