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1 با توّجه به متن درس، واژه ها را كامل كنيد.

                                                       

استـ - - - - - - - تصـ - - -     اطـ - - -   نمي پـ - - - - -            

خشـ - - - اقـ - - -  خو - -  سرگـ  - - -      

2 با توّجه به متن درس، جاهاي خالي را با كلمه هاي مناسب كامل كنيد.

. �پدر  ادي را �ياد �گر�ف�ت ّ �ف ي و �ت ا�ي ّ �ف د �پدر ......................... �ب ، �فرف ه �بان �پس ا�ف �پا�يان دوره ي م�ك�ت�ب �پ ار �با�ف �بّ     �ب

�پ �يك ا�ف ا�ين كارها ........................   اد �بود؛ اّما ه�ي �پ �بري اس�ت د و �گ �تن ........................ مس�ب او رد سا�ف

دم�ت �به مردم  عله ي ...................... �ف و�ياي او را .......................... �فمي �كرد. او �كه رد �ش ور و �فهن �ب �پر�ش

اد. �يرف ا�ف�ت بر ا�في رد �ت� كر دا�ير �كردن �كود�كس�ت � گاري، �به �ف مو�ف دن �براي �آ ، �پس ا�ف ........................سش مي �و�ف�ت

3 نمودار جمله هاي زير را رسم كنيد.

                                  

د.      �ي م ا�ند�ي�ش د�يد.    ح�ك�ي ا �ن�ن �ن �يد. م�ي وا�ب  مهرداد �خ

 درس دهم

 امال و دانش زباني
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   امال

1 با توّجه به متن درس، كلمه هايي كه حروف زير را دارند، پيدا كنيد و بنويسيد.

2 پنج جمله از متن درس را كه به نظرتان جالب است، بنويسيد.
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کس

      هنر و سرگرمي

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

ا�في  �ب ون �با�ف �ب �پ �با�في هر رو�ف و هر سش ول كار اس�ت �با مهر �ف م�ش

ا�في  �ب ون �با�ف �ب �پ �با�في هر رو�ف و هر سش ول كار اس�ت �با مهر �ف م�ش

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

دان د �ف�ف �ي ورسش ا�بسش ا�ين �ف ان ا�ف �ت �باس�ت �با�ف د�بس�ت �ي برف و �ف سرس�

دان د �ف�ف �ي ورسش ا�بسش ا�ين �ف ان ا�ف �ت �باس�ت �با�ف د�بس�ت �ي برف و �ف سرس�

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

2 در متن درس، كلمه هايي را پيدا كنيد كه با نشانه هاي داخل بادبادک آغاز شوند و دنباله ها را 
كامل كنند.
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    درک متن

 جمله هاي زير را بخوانيد و به كلمه هايی كه مشّخص شده است، توّجه كنيد.

1 شير كوچولو از اين ماجراها بي خبر بود؛ چون قدم يازدهمي را بر نداشته بود.   
2 حرفش را ادامه نداد؛ زيرا خوابش برده بود.  

3 چون كاغذي براي نوشتن نداشت، روي ماسه هاي نرم كنار دريا مي نوشت.       

   در مثال هاي باال كلمه هايی مانند»چون « و » زيرا «، جمله ها را به هم وصل مي كنند. مثاًل در 
شماره ي يك، دو جمله ي زير با » چون « به هم وصل شده اند. دّقت كنيد كه جمله ي اّول مفهومي 

را بيان مي كند و جمله ی دوم دليل آن را مي گوید. 

  شير كوچولو از اين ماجراها بي خبر بود.
  قدم يازدهمي را بر نداشته بود.

 در متن درس»   باغچه ي اطفال « جمالتي را كه با »   اّما« ، »  ولي « و » زيرا « به هم وصل 
شده اند، پيدا كنيد و در كادر زير بنويسيد.
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      نگارش

 متن زير را بخوانيد.

ن ها  ي �براي �آ واري ها�ي ي�ز د�ش � ا�ز �پا�ي �ز گي �به س� مي �بر�زد؛ اّما رد �آ �ود� ان را �به �آ ا�بس�ت هار و �ت وها �ب �پرس�ت

وها  ار، �پرس�ت ا�پ و�زد و هوا رو �به س�دي مي رود. �به �ز كم�يا�ب مي �ش �ا�ت � ن ه�زگام، ح�ش �يد. رد �آ �ي�ش مي �آ �پ

د.  �ز دل �تري �كو�پ �ك�ز اهاي مع�ت د و �به �ب �گو�ي�ز ود را �تر�ك �ب �با�يد ال�زه ي �ز

و�زد  مع مي �ش م هاي �بر�ت �ب ن ها �زرا مي رسد، دس�ته دس�ته روي �بام ها �يا س�ي مان �كو�پ �آ و�ت�تي �كه �ز

د  �گر ا�ز راه دور مي رس�ز ودي، �ّده اي د�ي د. �به �ز ول هس�ت�ز �ز �يد �كه �به �گ�ز�ت و�گوي مهمّي م�ش � مي �آ �ز و �به �ز

�يم، ا�ز  ي�ز وا�ب �بر مي �ز� ح �كه ا�ز �ز �كه �يك رو�ز ص�ب �ز ا ا�ي ود؛ �ت �ياد�تر مي �ش ن ها ر�ز�ته ر�ز�ته �ز و�ش �آ �ز�ب و�ب و �ب

ن ها �كو�پ �كرده ا�زد.  ود �كه �آ ن و�ت�ت مع�وم مي �ش م. �آ �ز�ي �ي ا�زي �زمي �ب وها �زسش �پرس�ت

�� . �ز �ي�ا�ت هواس�ت �ي ��ها، �تعز كي ا�ز ا�ين �ز � ود دارد. �ي ��هاي �بس�ياري و�ب ، �ز � ردا�ز  رد ا�ين س�ز

 ، ن �پر�زدگان، ه�زگام �پروا�ز . ا�ي اه�ين و �تر �تي اس�ت ، سش ا�ب د ع�ت �ز كاري ما�ز �گر، �م�ه ي �پر�زدگان سش د�ي

د.  �ز ن ها را مي ر�با�ي ود، �آ د �ز ي�وم�ز �زگال هاي �ز� �زد و �با �پ وها مي ا�زدا�ز ود را رد م�يان �پرس�ت گهان �ز ا� �ز

 متن باال از چند بند تشكيل شده است؟ بنويسيد هر بند درباره ی چه چيزي بود.

 موضوع كلّي متن چيست؟

     




