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 درس چهارم

     امالودانشزباني

1 جدول زير را مانند نمونه، كامل كنيد.

مشغولغرقنمونه:حركت
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2 در هر رديف با توّجه به متن درس، كلمه ي خواسته شده را پيدا كنيد.
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1 كلمه ي سه حرفي كه حرف وسط آن )ص( باشد.  

2 كلمه ي چهار حرفي كه حرف اّول آن ) ح ( باشد.

3 كلمه ي پنج حرفي كه نشانه ي ) ا ( دو بار در آن به كار رفته باشد.

4 كلمه ي شش حرفي كه حرف آخر آن صداي ) ه ( باشد.
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از چه  زير،  از مطالب  براي گفتن هر يک  با دوستتان هستيد.  3 فرض كنيد، مشغول صحبت 
جمله اي استفاده می كنيد.

  وقتي مي خواهيد روز تولّدش را بدانيد.

  وقتي مي خواهيد درباره ی زيبايي گلدان روي ميز، مطلبي بگوييد.

  وقتي مي خواهيد رنگ پيراهن خود را به او بگوييد.

  وقتي از او مي خواهيد برايتان آب بياورد.
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 امال

1 با توّجه به متن درس، جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

�گری  د�ي ا�ف  كي ................  ل �ي رد�يا  مو�ج هاي  د.  ................ �ش ار  �گر�ف�ق �قي  �ك�ش ي  رو�ف      

م�يان  ا�ف  را  �قي  �ك�ش وا�ف��ق  �ق �ف �كرد،  هر�په  دا  ا�ف �ف د�فد.  �ي مي �كو�ج �قي  �ك�ش �جه  را  ود  �ف و  د�فد  مي رس�ي راه  ا�ف 

ا�ف  م  ��ك�ي د�فد.  �ش ار  �گر�ف�ق اموا�ج  م�يان  رد   ................... و  دهد  �جا�ق  �ف  .................

اده د�يد. ود را رد ................. دور ا�ف�ق م �جا�ف �كرد، �ف ................ ر�ف�ق و و�ق�قي �پ�ش

2 با حروف درهم ريخته ي زير، به تعدادي كه مي توانيد، كلمه ي معني دار بسازيد.
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هنروسرگرمي

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

�جود   ا  دا�ف �كه  هر  �جود  ا  وا�ف �جود�ق ا  �جر�ف ير  � �پ دل  دا�ف�ش  �ف 

�جود   ا  دا�ف �كه  هر  �جود  ا  وا�ف �جود�ق ا  �جر�ف ير  � �پ دل  دا�ف�ش  �ف 

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

2 براي كلمه هاي داخل جدول، سؤال هاي مناسب بنويسيد.
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دركمتن

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

اد�فد.  ي ا�ف�ق �ق ل �گودال عم�ي ن ها �جه دا�ف ا ا�ف �آ گهان دو �ق ور مي �كرد�فد �كه �فا� �فگلي ع�ج ور�جا�فه ا�ف �ج د �ق �ف      �پ

ن دو  ، �جه �آ �ق اس�ق لي عم�ي د�فد و ه�فگامي �كه د�يد�فد �گودال �ف�ي مع �ش ار �گودال �ج ور�جا�فه ها �ك�ف �يه ي �ق �ج�ق

ده  �ف�ي ور�جا�فه ا�ين حر�ف ها را �ف�ش د مرد. دو �ق واه�ي ودي �ف ما �جه �ف ، �ش اره اي �ف�ي��ق �گر �پ د �كه د�ي �ف �ق گ�ف ل

ن ها  �گر، مدام �جه �آ ور�جا�فه هاي د�ي �فد؛ اّما �ق �پر �يرون �ج د�فد �كه ا�ف �گودال �ج �ي ان �كوسش وا�ف�ش د و �جا �قمام �ق �ف �گر�ف�ق

د مرد. واه�ف ودی �ف و�فد و �جه �ف ار�ج �ش د ا�ف �گودال �ف �ف وا�ف ون �فمي �ق ال�ش �جردار�فد؛ �پ د �كه دس�ق ا�ف �ق �ف �ق گ�ف  مي ل

 . �ق ال�ش �جرداسش د و دس�ق ا�ف �ق ور�جا�فه ها �ش �گر �ق �قه هاي د�ي گ�ف م ل ور�جا�فه،�ق���ي كي ا�ف دو �ق ل ام �ي �ج سرا�ف

د. او �جه �قه �گودال �پر�ق �ش

�يه ي  ال�ش مي �كرد. هر �په �ج�ق مدن ا�ف �گودال �ق �يرون �آ وان �جراي �ج �گر �جا �قمام �ق ور�جا�فه  ي د�ي        اّما �ق

�كه عا�ق�ج�ق ا�ف  �ف ا ا�ي د، �ق ا�يده اي �فدارد، اومصمّم �قر مي �ش �قر �ف �ي�ش ال�ش �ج د�فد �كه �ق ور�جا�فه ها �فر�ياد مي �ف �ق

�ف�يدي؟ رد  و حر�ف هاي ما را �فمي �ش د�فد: م�گر �ق ور�جا�فه ها ا�ف او �پرس�ي �يه ي �ق مد. �ج�ق �يرون �آ �گودال �ج

�گران او  كر مي �كرد �كه د�ي � . او رد �قمام مّد�ق �ف �فواس�ق اسش ور�جا�فه وا�قعًا �ف د �كه �ق ن ه�فگام معلوم �ش �آ

د! �ف �ق مي �ك�ف و�ي را �ق�ش

1 چرا قورباغه اي كه ناشنوا بود موّفق شد از گودال خارج شود؟

2 اين داستان دو پيام مهم داشت. به نظر شما آن دو پيام چه بود؟

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

بنويسيد. موضوع كلّي و كوچک تر  با دّقت بخوانيد و »جمله ي موضوع« آن را  بند زير را  الف(   
جمله ی موضوع را مشّخص كنيد و درباره ی جمله هاي ديگر بند در گروه گفت و گو كنيد.

د�ي رد  يرف و ص�ف ا�فه كاماًل �ا�ك�ق �جود. �قعدادي م� �ف ا�ج د ر�ف�قم. �الن �ك�ق ا�فه ي مس�ج �ف ا�ج   »د�يرو�ف �جه �ك�ق

ا�ج  �ه هاي �ك�ق ول مطالعه �جود�فد. دور �قا دور �الن �پر ا�ف �ق�ف �ف ر م�ش د �ف�ف �ف د و �پ ن د�يده مي �ش �آ

ي  ده �جود�فد. �ج��ف �يده �ش ن ها �پ اصي رد �آ م �ف �ف ا�ج ها �جا �ف د و �ك�ق �ق�ف هار رد�ي�ف دا�ش �ه ها �پ �جود. �ق�ف

رم را �جه  �ف ا�ج ها، �ف لد �ك�ق او�ق �ج �ف ك، ر�فگ هاي م�ق ي �كو�پ ر�گ �جود�فد و �جرحف ا�ج ها �جرف ا�ف �ك�ق

ن �كردم.« وا�فدن �آ روع �جه �ف س�قم و سش ها �ف�ش يرف كي ا�ف م� ل �ق �ي �قم و �پ�ش ي �جرداسش ا�ج ��ج �كرد. �ك�ق ود �ج  �ف

جملهیموضوع:

موضوعكلّي:

موضوعكوچكتر:    

نويسنده ي اين بند، ابتدا سالن كتابخانه را با دّقت نگاه كرده است. سپس اجزايي را كه ديده، توصيف 
كرده است. اين نوع بندها را بند توصيفي مي گويند. براي نوشتن بند توصيفي، خوب ديدن بسيار 

اهّميت دارد.

 ب( به يک شیء با دّقت نگاه كنيد. سپس اجزای آن را توصيف كنيد. مثاًل به دفترچه ی خود، 
 كالستان و يا نقشه و تصويری كه روی ديوار نصب شده است، خوب نگاه كنيد و يک بند توصيفی بنويسيد. 




