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 درس هفدهم

       امال و واژه آموزي

1 براي هر يك از شكل هاي صداي » س « دو كلمه از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

2 از روي بند پنجم درس با خّط خوانا و زيبا بنويسيد و زير كلمه هايي كه براي اّولين بار با آن روبه رو 
شده ايد، خط بكشيد.

3 با اضافه كردن اجزاي زير به كلمه  ي مناسب، كلمه هاي جديد بسازيد. 

     

ندهزار

      گل                    دو            شوره                  
جوي         ياب          شالي
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      امال

1 در هر گروه از كلمه هاي زير، ابتدا حرف دوم هر كلمه را مشّخص كنيد. سپس با كنار هم قرار  دادن 
آن ها كلمه اي بسازيد.

- بعد   - باران   - حّتي    - قرار   - وارد   -  عكس 
پيچيد  - پرچم   - تازه   - لبخند   - كتابخانه 

 كتاب - برداشت - رايانه - آزمايشگاه - دوست - حياط - مدرسه -
كيفش  - ماليم   - زاويه   - نتيجه   - چيزي   - مجازی   - زيبا 

2 الف( پنج جمله از متن درس را كه به نظر شما ارزش اماليي دارند، انتخاب كنيد.
        ب( در گروه هاي دو نفره قرار بگيريد.

        پ( از جمله هاي انتخابي خود به هم گروهي تان امال بگوييد.
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     هنر و سرگرمي 

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

كي لگ�ن�ت من �په كار �ك�نم  �ك�نم�كود� ار  حن ا�ن�ت كار  ن  �آ �جه  ا  �ت  

كي لگ�ن�ت من �په كار �ك�نم  �ك�نم�كود� ار  حن ا�ن�ت كار  ن  �آ �جه  ا  �ت  

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

مو�ن  �تم�ش علم و معر�ن�ت �آ گ�ن و �گ�دد رو�ن  ل �جِ م��ن�ت �ت ا سش  �ت

مو�ن  �تم�ش علم و معر�ن�ت �آ گ�ن و �گ�دد رو�ن  ل �جِ م��ن�ت �ت ا سش  �ت

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

2 هر دسته از كلمه ها را  از كوچك به بزرگ مرتّب كنيد.

مدرسه
حياط

كالس

شهر 
خيابان
كوچه

برگ
درخت
شاخه

ثانيه
ساعت 

دقيقه



106

     درك متن

 با توّجه به متن درس» مدرسه ي هوشمند «، ترتيب رويدادهاي زير را شماره گذاري كنيد.

ا�نه و  حن ا�ج ن ها ا�ن �ك�ت ام داد�ند. �آ حج �ين های ردس را ا�ن ي، �تمر �ش مو�ن كمك �ن�م ا�ن�نار �آ ّه ها �جه � �پ ن رو�ن �ج   �آ
اده �ك�د�ند. �ن ی هم اس�ت ا�ن گاه محج ما�ي�ش �ن �آ

. ا�ن�ش ا�ندا�ن�ت ّه ها او را �جه �ياد دوس�ت �پ ادی �ج د، صدای سش اط مدرسه سش  و�ت�تي وارد ��ي
ا�جا�ند. ور مي �ت �وی كالس �ن ِد �ج �ي �ته ی س�ن �ن �ن �جه �ت ی هم ا�ن س�ت يرن � يرن معلّم �جود و �پ   را�يا�نه ای روی م�

ّه ها  �پ �ج �كه  �جود  �م�ي  همراه  ي های  �گو�ش �جه  �يه  �ج سش گي،  ر�ن� �ه ای  ص�ن د�يوار  روی  كالس،  رد  �وی    �ج
د�ند. ن �ت�ار مي داد�ند و �جعد وارد كالس مي سش ان را روی �آ دس�تسش

�ت �ج�د. هاری لدنّ �ين �ج د و ا�ن هوای د��نسش �ي ي �ك�ش �ت ا�نه، �ن�ن� عم�ي مدن ا�ن �ن �يرون �آ ا�ج �پ� ا�ن �ج   مه�ت

  كتاب خواني

يك كتاب داستان دركالس بخوانيد و مانند فّعاليت باال، رويدادهای آن را به ترتيب بنويسيد.

ان : .................... ام داس�ت     �ن

1
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     نگارش

 انشايي بنويسيد كه پنج بند داشته باشد. موضوع انشا »  ايران، وطن من « است. ابتدا بند مقّدمه 
را بنويسيد. سپس براي موضوع كلّي »  ايران، وطن من  « سه موضوع كوچك تر بنويسيد تا موضوع 

هر يك از سه بند بعدي متن باشند. در پايان بند نتيجه گيري را بنويسيد.  

 موضوع هر بند را بنويسيد. 

بند سوم:  

بند دوم: 

بند چهارم:  

ايران، وطن من
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