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      امال و دانش زباني

1 ده كلمه كه به نظر شما مهم هستند، از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

2 زير شكل صحيح كلمه هاي داخل كمانك، خط بكشيد.

د. دار دا�ن�ش هس�ت�ن حل( و دوس�ت هل ــ �ج من سرس�ن�ت )�ج دان د�ش م�ن ( دا�ن�ش ال�ن  

�يد(. را�ن د ــ مي �گدن �ي را�ن ود را )مي �گ�ن گي �ن �ند� ا�ت �ن يرو�ني وا�پس�ين لح�ن � حان �ج ( ا�جور�ي �ج  

د. ا�يي هس�ت�ن ( �ن�ن �ي�ج �ي�ج و )�ت��ي�ج ــ �نر ودا�ت ع�ج �جال مو�ج ي ها �جه د�ن ( �جع�ن �پ  

3 نمودار جمله هاي زير را رسم كنيد.

    . ده �گ��ن�ت �ن ي �ن��يد. دوس�تم �تو�پ را ا�ن �ن�وسش  مسعود گل را ا�ن گل �ن�و�ش

 درس شانزدهم
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      امال

1 مانند نمونه كامل كنيد.

                                         

2 با توّجه به متن درس، جاهاي خالي را پر كنيد.

گي  �ند� ان ا�يرا�ني �بود و همه ي �ن لسو�ن ر�گ �تر�ين ...................... و �ن�ي كي ا�ن �برن � يرو�ني، �ي � حان �ب  ا�بور�ي

عّل�ت  �به  ر�گ  �برن د  م�ن دا�ن�ش ا�ين   . �ت �ش �گدن ي  دا�ن�ش ا�ندو�ن و  �ت  �ي ح�ت و�ت  ....................... رد  او 

�يد.  ا�ن�ته ....................... مي ور�ن �ن هاي �نا�ش يرن � �ن �چ د و �به �ك�ش �ي .................... مي ا�ند�ي�ش

  د    

  ق    

  ت    

  دّقت    

 دانشمند 

   تحقيق 

 حالت    قهرمان 

 فضا   
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     هنر و سرگرمي 

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

�جاد  ا  لك�ت �ي �ك�دگار  �ج�  وا�ندن داد حمد  و�ت ردس �ن �كه مرا �ش

�جاد  ا  لك�ت �ي �ك�دگار  �ج�  وا�ندن داد حمد  و�ت ردس �ن �كه مرا �ش

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

�نهاد  ردس  هواي  من  سر  اد رد  اس�ت ّ�ت  م��ج من  دل  رد 

�نهاد  ردس  هواي  من  سر  اد رد  اس�ت ّ�ت  م��ج من  دل  رد 

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

2 پاسخ هر سؤال را در خانه ی خود، در جدول بنويسيد.

 به سؤاالت ........ مي دهيم.

 كسي كه انتظار مي كشد.

  آسان نيست.

 روزها در آسمان مي بينيم.

  ......... موش دارد، موش هم گوش دارد.

 مخالف بلند است.

 نام دانشمندي كه در درس آمده است.

 مهر و محّبت مادر به فرزند

 علم حساب

 نيرومند
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    درك متن

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

س�ج�ج  و  �ند  مي سا�ن را  ود  �ن ور  �كسش ده ي  �ن �ي �آ �نان،  �آ ور�ند.  �كسش هر  اص�ي  سرما�يه هاي   �كودكان 

�تر ا�ن  �ي�ش �يد، �كودكان �ج �ه مي �آ ��ن د �يا �ن ود �يا س�يل �جه راه مي ا�ن�ت �نگ مي �ش وري �ج و�ند. و�ت�تي رد �كسش ن مي �ش ر�ن�ت �آ �ي�ش  �پ

كمك �جه ا�ين �كودكان  د. �ج�اي � �ن ه �ك�ن ار�ن كال�ت م�ج �ج ها و م�ش نها�يي، �جا ر�ن د �جه �ت� �ن وا�ن �ي�ا �نمي �ت د؛ �ن �ن�ن �ي همه صدمه مي �ج

دارد.  ام  �ن  » ن ها »�يو�ن�يس�ن �آ معرو�ن �ت��ين  �كه  مده ا�ند  �آ ود  و�ج �جه  �گو�نا�گو�ني  مان هاي  س�ي�ج د�يده، سا�ن �آ

ا �كودكاِن  د �ت ال�ش مي �ك�ن مان �ت . ا�ين سا�ن حد اس�ت مان ملل م�تّ ها�ني وا�ج��ته �جه سا�ن مان �ج �يو�ن�يس�ن �يك سا�ن

: و�ت �كود�ك ع�جار�ت اس�ت ا�ن ها�ني ح�ت ماِن �ج �ي ي ا�ن �پ �ن�ش د. �ج �ن �ته �جاسش ه�تري داسش گي �ج �ند� محروم، �ن

ي�نه ي  م� �ن هان، رد  �ج �كودكان  �جا همه ي  و  و�ند  �ش ا  �ن سش �آ �گ�  د�ي ورهاي  �كسش گ   �ن�ه�ن �جا  دار�ند   �كودكان ��ت 

د. �ن صل� و دوس�تي همكاري �ك�ن

د هره م�ن �ج �گ�ان  د�ي رهاي  �ن �ن ا�ن  و  و�يسد  �ن �ج �گو�يد،  �ج �گ�ان  د�ي �جه  را  ود  �ن ك�  � �ن ادا�نه  �ن �آ دارد  �كود�ك ��ت   هر 

مارد. �گ�ان را م��ترم �ج�ش و�ت د�ي ن �كه ح�ت رط �آ ود؛ �جه سش �ش

. ن ها �ن�ي��ت اس�ج سّن �آ �پ �ك� ��ت �ندارد �كودكان را �جه كارها�يي وادارد �كه م�ن ه�ي

�ج�اي  و  د  اس�ن �ن �ج�ش را  ود  �ن اطرا�ن  �يع�ت  ط�ج و  م��يط  د  �ن وا�ن �ت �ج �كودكان  �كه  �ك�د  اد  حج ا�ي ي  اس�ج م�ن ط  را�ي سش  �جا�يد 

د.  �ن ال�ش �ك�ن ود �ت �ي��ت �ن طن م��يط �ن ح�ن

1 چرا كودكان سرمايه هاي اصلي كشورها هستند؟ 

2 چرا نويسنده در سطر سوم  كلمه ي »  زيرا « را به كار برده است؟

3 كلمه ي »  آن ها « در سطر چهارم به چه كسي اشاره دارد؟

4 چرا نويسنده در سطر هفتم  كلمه ي »  و « را به كار برده است؟

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

 انشايي بنويسيد كه چهار بند داشته باشد. موضوع انشا » پاييز « است. ابتدا بند مقّدمه را بنويسيد. 
سپس براي موضوع كلّي »  پاييز « دو موضوع كوچك تر بنويسيد تا موضوع هر يك از دو بند بعدي متن 

باشند. در پايان بند نتيجه گيري را بنويسيد.  

 موضوع هر بند را بنويسيد. 

بند سوم:  

بند دوم: 

پاییز




