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  درس چهاردهم

   
      امال و دانش زبانی

1 از روي بخش اّول درس با خّط خوانا و زيبا بنويسيد.

2 كلمه هایي را كه در یك گروه قرار دارند، دسته بندي كنيد.

  نمونه: ادب، آداب، مؤّدب 

3 نمودار جمله هاي زیر را رسم كنيد.

 

وا�ند.       ان را حن . مر�يم دا��ق �ن�ق ا را �پ دن د.   ماردم عن �ي د گل را �پ       س��ي

 

منظور
 

عطّار
 

معطّر   

 

علم   
 

معلوم
 

ناظر  عطرنظر

عالم
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       امال

1 با توّجه به متن درس، كلمه هاي گروه » الف « را با كلمه هاي گروه » ب « تركيب كنيد و كلمه ي 
جدید را در قسمت مياني بنویسيد.

تهیبلند

نمایميان

آوازهنر

  الف ب

2 حرف اّول هر گروه از كلمه هاي زیر را به ترتيب كنار هم قرار دهيد؛ یك كلمه از متن درس 
به دست مي آید، آن را بنویسيد.

لحظه - قافله- منتظر- افروز- نشاط

غمگين - اتّفاقًا- زندگاني- یيالق

سعدي - عمل - یكدیگر

كلمه های جدید



87

     هنر و سرگرمي

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

و    �ق داي  �ن ا�نم  �كه �ب �يرن  عرن اي �قواي مارد  �با�ني و �ط�ن و ص�ن  �قر�بان مهر

و    �ق داي  �ن ا�نم  �كه �ب �يرن  عرن اي �قواي مارد  �با�ني و �ط�ن و ص�ن �قر�بان مهر

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

ان  ّ�ق �ياران و دو��ق د م��ب وهر�گرن �ن�ش اي �ق ّ�ق و مهر و و�ن ا�يه ي م��ب هم�پ

ان  ّ�ق �ياران و دو��ق د م��ب وهر�گرن �ن�ش اي �ق ّ�ق و مهر و و�ن ا�يه ي م��ب هم�پ

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

2  در جدول زیر، یك كلمه با سایر كلمه ها فرق دارد. آیا مي توانيد آن را پيدا كنيد؟

طلب - مطلوب - عالم - طالب

باادب - باهوش- بامزه- بی عمل

زنبور- شير- زرافه - فيل

اندوخت - بی عسل- آموخت- گفت

سعدی- لقمان- مانَد- جامی
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      درك متن

 الف( جمله هاي زیر را بخوانيد و به كلمه هایی كه مشّخص شده است، توّجه كنيد.

  اّول، بهار زیبا و دل انگيز قلم به دست گرفت. 
  دومين نّقاش، تابستان گرم، دست به كار شد.

  نّقاش سوم، پایيز، براي كار خود، رنگ هاي آتشين انتخاب كرد.

 جمله هاي باال از متن درس » آفریدگار زیبایي« انتخاب شده است. كلمه هاي »  اّول«، »  دومين« 
را نشان  زماني  ترتيب  این كلمه ها  پيدا كند.  ارتباط  به هم  باعث مي شود مطالب كّل متن  و»   سوم « 

مي دهند. كلمه هایي مانند »  نخست «، »  ابتدا « و  » آخر « هم از این قبيل هستند.

 ب( یكي از متن هاي كتاب علوم یا مطالعات اجتماعي، كه در آن  كلمه هایي مانند » اّول«، »  دومين«، 
»  سوم« ، »  نخست«، » ابتدا « و  » آخر« به كار رفته است را بخوانيد و جمله هایی را كه این كلمه ها در 

آن است، پيدا كنيد و در زیر بنویسيد.
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     نگارش

 متن زیر را بخوانيد.

ان،  د و رد�ن�ق �ن برن مي �پو�ش امه ي �� �ق ها �ب ود. د�ش �ين مي �ش هار، هوا �ط�ي�ن و دل �ن�ش رد اوا�يل �ب

ود، �با�ن مي �گرد�ند. ر دور و ردا�ن حن يرن ا�ن س�ن �ق�ني �ن� ن �پر�ندگان دو��ق دا�ش وها، ا�ي د. �پر��ق �كو�نه مي ده�ن �ش

ود را  �قه ي حن �ش �گدن �كه ال�نه هاي �ال  كاِر ا�ين م�ا�نراِن ا�ن راه ر��يده، ا�ين ا��ق  �ين  �نس�ق �ن

�ند.  و �ب�ا�ن د، ا�ن �ن �ن ده �با�ش د و ا�گر ال�نه ها �نرا�ب �ش �ن ن ها را رد��ق لك�ن د، �آ �ن ��ي�ب د�يده �با�ش د؛ ا�گر �آ �ن ا�ب �ي �ب

د  �ي س�ن �نم  �ق �ش  �ش ا  �ق هار  �پ و  �پر��ق هر  ار�ند.  مي �گدن �نم  �ق وها  �پر��ق ر��يد،  �پا�يان  �به  ال�نه  �قن  �ا�ن كاِر  و�ق�قي 

�با  و مارد،  �پدر  مد�ند،  �آ �يرون  �ب �نم  �ق ا�ن  و�به ها  و�ق�قي حب وا�بد.  ن ها مي حن �آ ده رو�ن روي  دوا�ن و  ارد  مي �گدن

�بال �پدر و مارد �پروا�ن  و�به ها �به د�ن �قه، حب د. �پ� ا�ن سه ه�ن ا مي ده�ن دن ن ها عن د، �به �آ �ن كار مي لك�ن را�قي �كه �ش ح�ش

�ند. مو�ن ن ها مي �آ گي را ا�ن �آ �ندل د و راه و رسم �ن �ن مي لك�ن

ن ها  ي �براي �آ واري ها�ي يرن د�ش � ا�ن �پا�ي عن گي �به سر مي �بر�ند؛ اّما رد �آ �ودل ان را �به �آ ا�بس�ق هار و  �ق وها  �ب  �پر��ق

و�ند  ار مي �ش وها �نا�پ ود، �پر��ق كم سرد مي �ش كم � و�ند و هوا � كم�يا�ب مي �ش را�ق � ن ه�نگام، ح�ش �يد. رد �آ �ي�ش مي �آ �پ

د.  �ن دل �قري �كو�پ لك�ن اهاي م��ق �به �ب

 . �يرا�ق هوا��ق �ي طرها، �ق�ن كي ا�ن ا�ين حن � ود دارد. �ي اري وحب طرهاي �بس�ي رِ طوال�ني، حن رد ا�ين س�ن

�پر�ندگان، ه�نگام  ن  . ا�ي اه�ين و �قر �قي ا��ق ، �ش ا�ب د ع�ق �ن كاري ما�ن �پر�ندگان �ش �گر، حمله ي  طر د�ي حن

ن ها  ود، �آ د حن يروم�ن �نگال هاي �ن� د و �با �پ �ن �ن مع �پر��قوهای رد�ال �پروا�ن مي �ن ود را �به حب گهان حن ، �نا� �پروا�ن

د. د�يده  �ن ود را �به �الم�ق �به �پا�يان مي ر�ا�ن ر حن وها س�ن �قر �پر��ق �يسش طرها، �ب د. �با همه ي ا�ين حن �ن را مي ر�با�ي

ود  ي �كو�پ �كرده ا�ند و �پ� ا�ن هر �كو�پ �به ال�نه ي حن ي رد �پ ن ها، �ال هاي �پ ي ا�ن �آ ده ا��ق �كه �بع�ن �ش

�قه ا�ند.  �گسش �با�ن

�ق  �گسش �قي ها، �با�ن گ�ن � كي ا�ن ا�ين �ش � �قي هاي �نراوا�ني دارد. �ي گ�ن � م، �ش گي مي لك�ن�ي �ندل ن �ن ي �كه ما رد �آ ا�ي �ي  د�ن
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مودن  �ي مان ردا�ن و �پ دن �ن ك، �پ� ا�ن ��پري �ش ن �پر�نده هاي �كو�پ . ا�ي �پر��قوها��ق

ود �با�ن مي �گرد�ند.   �ين حن �ي�ش د، دو�باره �به ال�نه ي �پ �ن اه لك�ن �ق�ب ن �كه ا�ش راهي طوال�ني، �بدون �آ

ن ها  ؟ �آ وها داده ا��ق مودن ا�ين راه طوال�ني را �به �پر��ق �ي ي و �پ در�ق راه �يا�ب �په �كسي �ق

ا�يي و  �ب �ي �قي، �ن گ�ن � د؟ ا�ين همه �ش �ن ما�ي �ي اه مي   �پ �ق�ب در�قي ا�ين راه طوال�ني را �بدون ا�ش �با �په �ق

؟ ك �نهاده ا��ق دا�نا�يي را �په �كسي رد �پر��قوهاي �كو�پ

  به بند مقّدمه توّجه كنيد كه چگونه خواننده را وارد فضاي متن مي كند. سپس موضوع بندهاي دوم 
تا چهارم را بنویسيد. 

               

بند چهارم: 

بند سوم:  

بند دوم: 

 به موضوع بند آخر فكر كنيد. موضوع بند آخر كلّي تر است و مطالب متن را جمع بندي مي كند و به 
یك نتيجه مي رسد. این بند در انتهاي نوشته مي آید و بند نتيجه گيري ناميده مي شود.




