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 درس دوازدهم

      امال و دانش زباني

1 كلمه هايي را كه آخر آن ها صدای / ه / است در متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

    

2 با توّجه به متن درس، كلمه هاي دو نقطه اي را پيدا كنيد و بنويسيد.

    

3 نمودار جمله هاي زير را رسم كنيد.

 

د�يد.   �با�فم �ف�ف �يد.      مع�ّم مهر م دا�فا ا�فد�يسش �يد.��ك�ي وا�ب و�و �ف  د�ف�تر �كو�پ
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      امال

1 ابتدا، حروف كلمه ي نوشته شده را جدا كنيد، سپس مانند نمونه براي هر حرف دو كلمه بنويسيد.

 ق
 مقّررات

اتّفاق
قطره

2 پانزده كلمه ي جديد كه در كتاب مطالعات اجتماعي خوانده ايد، بنويسيد.
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      هنر و سرگرمي

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

ه �بو �كرد  برف ون گل و س� و را مي �توان �پ و رو �كرد �ت �په را��ت �په ساده �به �وي �ت

ه �بو �كرد  برف ون گل و س� و را مي �توان �پ و رو �كرد �ت �په را��ت �په ساده �به �وي �ت

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

تا  بنويس  جديد  حرف  يك  »  موش «  كلمه ي  سوم  و  دوم  اّول،  حرف  جاي  به  ستون  هر  در   2
كلمه های معني داري ساخته شود.
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      درک متن    

 داستان زير را بخوانيد و به سؤال هاي آن پاسخ دهيد.

ير رد �ال مر�گ  : »ام� مد و �گ�ف�ت ا �آ �ف د �بو��ي س�ي مه �فرف ير �فوح ساما�في سراس�ي المان ام� كي ا�ف �ف � �ي

�براي  ا�ك�فون  د.  �ف �ك�ف او را ردمان  د  وا�فس�ت�ف �ت �ف ن ها  �آ اّما  ورده ا�فد؛  �آ او  �براي  اري  �بس�ي كان  سش �پرف  . اس�ت

�فه ي  مار رسا�فد و �پس ا�ف معا�ي �ي ود را �به �بال�ين �ب ار �كرده ا�فد.« �بو��ي �به سر��ت �ف ما را ا��ف ردمان او �ش

�ت و معال�با�ت  سش ده رو�ف �گدف ار �بس�تر ما�فد. دوا�ف �ب و رو�ف رد �ك�ف ود، سش د و �ف �ف ه �ك�ف ي �ته�ي ور داد داروها�ي او دس�ت

. اس�ت ورد و ا�فد�ك ا�فد�ك ا�ف �بس�تر �بر�ف ود را �به دس�ت �آ لكه ام�ير سالم�ت �ف ا �آ �ف �ت �ت ان ادامه داسش �ف هم�پ

واهي گي ام را �به من �با�ف �گردا�فدي، هر �په مي �ف �فد� و �ف : »�ت ير رو �به �بو��ي �كرد و �گ�ف�ت  �يك رو�ف ام�

واهم  مي �ف ما  �ش ا�ف  ط  �ف�ت �فدارم  �ال�ته اي  �شرو�ت  و  مال  �به  : »من  �گ�ف�ت �بو��ي  �بدهم.«  و  �ت �به  ا  �ت �گو  �ب

ط  د: »�ف�ت ّ�ب �پرس�ي ير �با �تع�ب ن را �به من �بده�يد.« ام� اده ا�ف �آ �ف ا�فه ي رد�بار و اس�ت �ف ا�ب ه ي ورود �به �ك�ت ا�ف ا�ب

». ا �باال�تر اس�ت �ي ا�فه ا�ف همه ي �شرو�ت هاي د�ف �ف ا�ب اده ا�ف �ك�ت �ف : »�براي من اس�ت هم�ين!« �بو��ي �گ�ف�ت

1 كلمه ي » او « در سطر سوم به چه كسي اشاره دارد؟

2 چرا نويسنده در سطر دوم  كلمه ي » اّما « را به كار برده است؟

3 چرا نويسنده در سطر چهارم » و « را به كار برده است؟

4 اين داستان دو پيام مهم داشت.  آن دو پيام چه بود؟

5 به نظر شما بهترين عنوان براي اين داستان چيست؟چرا؟
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    نگارش

 متن زير را بخوانيد.

ان �با هم �گ�ف�ت و �گو مي �كرد�فد. ص��ب�ت ا�ف ا�ين �بود �كه هر �يك  مس�ت يرف و �ف � ان، �پا�ي ا�بس�ت هار، �ت ي �ب رو�ف

هان ا�فرو�ف  د �ب �ي ورسش د �ف �ف م �گر�ف�ت ن ها �تصم�ي ي �بردار�فد و �برو�فد. �آ ا�ش �يه، دس�ت ا�ف �ف�تّ ما�فَد و �ب�ت ي �كرد، �ب ا�ش ه�تر �ف�تّ �ب

روع �به كار �كرد�فد. د، سش هار ه�فرم�ف د. �پ �فان داوري �ك�ف �ين �آ �ير�ف�ت �كه �ب د �پدف �ي ورسش د. �ف �ف �فا�ب �ك�ف �ت را �به داوري ا�ف

ان ه�و، �بادام، س�ي�ب و  ا�فه هاي رد�ف�ت �فس�ت دس�تي �به سش . �ف �م �به دس�ت �گر�ف�ت هار �ت �ب اّول، 

�ي، �گودال هاي  �ي �فگل �با ر�فگ �ف . رد �ب �ف�ت و�ي ي ا�ف گل های صور�تي �آ دها�ي �ب�ف ن ها �گرد�ف �گر �برد و �بر �آ ان د�ي رد�ف�ت

را�ت  د. ح�ش ه را �پرا�ك�ف سش �ف �ف ر�گ ردس�ت �كرد و رد اطرا�ف ا�ين �گودال ها گل هاي �فر�گس و �ب ك و �برف �كو�پ

�فگل ها رد �ال �پروا�ف  �ت ها و �ب ورهای عسل و �پروا�فه ها را روی گل ها و �پر�فدگان را رد دسش �ب �ف ا�گون، �ف �گو�ف

د.  �ي ا�ف و�ك را رد �بِر�كه �فسش �فگل و �ف ا�فه، �فر�گو�ش را م�يان �ب ��بل را روی سش ان داد   �ب �فسش

�فگل را  برف ِ�ت�يره، سراسر �ب ان �با ر�فگ س� ا�بس�ت د. �ت ان �گرم، دس�ت �به كار سش ا�بس�ت ا�ش �يع�في �ت دوم�ين �ف�تّ

در  �ف�ت وه، �آ ان م�ي ا�فه هاي رد�ف�ت �ف�ت داد. �بر سش ك �ف   �ي وه �تمسش �ب �فگل را �با �بو�ته هاي ا�ف ار �ب ي �كرد. �ك�ف يرف م� ر�فگ �آ

د�فد.  م�ين �فم سش اورد�فد و �به �وي �ف �ي ا�ب �ف ا�فه ها �ت �ف�ت �كه سش و�ي �گر �آ وه هاي د�ي ي و م�ي س�ي�ب گل�گون و گال�ب

�فگل  �ب سرا�ف  �به  اّول  و  �كرد  �فا�ب  �ت ا�ف �ين  �تسش �آ ر�فگ هاي  ود،  �ف كار  �براي   ، يرف � �پا�ي �وم،  ا�ش  �ف�تّ

�گر را  ي د�ي وا�في و �ب��ف ي را �به ر�فگ ار�ف �يد، �بر�ف ا�ف ي �پوسش مو�ي رِد ��ي ان را �با ر�فگ �ف ي ا�ف رد�ف�ت . �ب��ف ر�ف�ت

ار  : »�ب�گدف ود �گ�ف�ت د. �با �ف و�برها دس�ت �فرف ورد. �به ر�فگ كا�ب ها و سروها و ص�ف ن رد�آ �به ر�فگ �ترمرف رو�ش

برف  و�برها �به همان ر�فگ س� د.« و ا�ين �بود �كه كا�ب ها و سروها و ص�ف �ف ما�ف د، �با�تي �ب فها همان طور �كه هس�ت�ف � ا�ي

يره  �با�تي ما�فد�فد. �ت�

د  �ي �به ر�فگ ��ف م�ين را  �تمام �ط� �ف  ، . او رد �يك رو�ف �گر�ف�ت �به دس�ت  �م  �ت ان،  مس�ت ن گاه �ف �آ

، �بّرا�ت  �ف كي ا�ف �ي � ر �فا�ف ا�فه ها را �با �ت�ش �يد. �ط� رود�ف ا�ف د �پوسش �ي �ت ها، ��باس ��ف ورد. �بر �تن �كوه ها و دسش رد�آ

اي  گار ها و �ب �يد. روي �بر�ف ها �ف�تسش و �ف ا�ف �گ�ي�في ا�ف �بر�ف �پوسش سش س�ف و�برها و كا�ب ها �پو�ش �كرد. روي ص�ف

. اي �پاي �گر�گ ن دورها �ب اي �پاي �فر�گو�ش ، �ك�بك، و �آ ي �كرد: �ب ا�ش �پا هاي �گو�فا�گون، �ف�تّ
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 موضوع بندهاي دوم تا پنجم را بنويسيد. 

بند سوم: 

بند دوم: 

بند پنجم: 

بند چهارم:  

 حاال به موضوع بند اّول فكر كنيد. موضوع بند اّول كلّي تر است و فضاي حاكم بر متن را نشان 
مي دهد. اين بند در ابتداي نوشته مي آيد و »بند مقّدمه« ناميده مي شود.




