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 درس پنجم

امالوواژهآموزي

1 بيت هايي را كه كلمه هاي زير در آن ها به كار رفته است، از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد.

طّه ان، �ف ادكام، ارمعف طوط�يان، �ش
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2 جدول زير را با استفاده از كلمه هاي متن درس كامل كنيد.

3 با كلمه هاي داده شده، متن را كامل كنيد. توّجه كنيد كه هر كلمه دو بار به كار مي رود.

امه �ف ا�ج امه، �ك�ق و��ف �قه �فامه، �ق امه، ه�ف �ا��ف

ا�ق  اور.« و�ق�قي �جه ا�ق �ي ن را �جرا�يم �ج ، �آ دف اس�ق : »د�ف�قرم، الي .............  �يك كاعف       �پدرم لگ�ف�ق

وا�فدن مطا��ج  وان را د�يدم. �ف و�ج يرف كار�ش ................. �كود�ك و �ف كار �پدرم ر�ف�قم، روي م�

ن  �آ مي حفر�يد.  �جراي من  را  ن  �آ ه  هم�ي�ش �پدرم  �جود.  ا��ج  �ج ار  �ج��ي �جرا�يم   .................. ا�ين 

روع �كردم �جه مرور  ّ�ه، سش حفر م�ج دم و رس�يدم �جه �آ �ا�ق�ش را ور�ق �ف �قم و �جا سرع�ق ص�ف را �جرداسش

�جه  �پدرم  �جا صداي  گهان  �فا� �جود.  مده  �آ  ..................... رد  ن ها  �آ فهرس�ق  � �كه  ي  ا�ج ها�ي �ك�ق

 ................. ا�ف الي  را  دف  كاعف �جودم.  مده  �آ دف  كاعف �يك  �جال  د�ف اد  ا�ف�ق �يادم  ه  ا�ف �ق و  مدم  �آ ودم  �ف

دف را �جه �پدرم دادم و ا�ف او  د. كاعف دف كلمه ي ........................ د�يده مي �ش �قم. �جاالي كاعف �جرداسش

ل  �فر�ين د�ف�قرم، م�ش : »�آ د و لگ�ف�ق دي �ف �ف �ف ي؟«  �پدرم ��ج ال �كردم: »..................... �يع�في حپ �وؤ

م  �ق�ي و�ش ا�فه �ف �قه اي اس�ق �كه ه�فگام حفر�يد �ف وسش دف �ف ي را �كه �فمي دا�في، مي �پرسي. ا�ين كاعف يرف � ه �پ هم�ي�ش

    ». ده و حفر�يدار اس�ق �ف �ين �فروسش ول و �قرار �ج و �يك �فوع �ق
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امال

1 با كنار هم گذاشتن كلمه هاي داخل كادر، مانند نمونه، كلمه ی جديد بسازيد.

نمونه: گران+ بها = گران بها

 

2 كلمه های زير را در جدول پيدا كنيد و با مداد رنگي دور آن ها خط بکشيد.

ثبکيطوطب

راناغمرا

وغيحلتظز

تشزباعژر

مرهسمجنگ

نوگزابچا

دعپخنصضن

روع ، �جا�ف �گو ، سش يرف ، �جا�ف � ّ�ج ،  �ك�ف ان ، ��ج� ، �قع�ج د ، طوطي ، ارمعف رگان ، �شرو�قم�ف      �جا�ف
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هنروسرگرمي

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

ورد    و�ي�ش �ف جردهر �كه �فان ا�ف عمل �ف �ف� ي  طا�ي �ا�قم  م�فّ�ق 

ورد    و�ي�ش �ف جردهر �كه �فان ا�ف عمل �ف �ف� ي  طا�ي �ا�قم  م�فّ�ق 

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

2 درباره ي َمَثلي كه در متن داستان »قدم يازدهم« بود، نّقاشي بکشيد يا بخشي از آن داستان را كه 
مربوط به اين َمَثل بود، نّقاشی كنيد.
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دركمتن

 با توّجه به متن درس »رهايي از قفس« ترتيب رويدادهاي زير را شماره گذاري كنيد.

. �ق �گ�ش و�ي�ش �جا�ف ا�فه ي �ف رگان �جه �ف  �جا�ف

را را �جرا�ي�ش �قعر�ي�ف �كرد. گي ماحج د� رم�ف رگان �جا سش  �جا�ف

. ا�فه �جه �جا�ف ا�فدا�ف�ق ره ي �ف �ج �ف رگان، طوطي را ا�ف �پ  �جا�ف

د. رگان �پرس�ي ا�قي ا�ش ا�ف �جا�ف  طوطي رد�جاره ي �وعف

ان داد. دوس�ق ام طوطي ا�ش را �جه طوط�يان ه�ف �ي رگان، �پ  �جا�ف

اد. �يدن �كرد و رد �ق�ف� ا�ف�ق روع �جه �ر�ف ل همان طوطي سش  طوطي ا�ش ردس�ق م�ش

. ��ق ا�فه ی رد�ف�ق �ف�ش ده �جود، �پروا�ف �كرد و روي �ش اد �ش �ف د �آ �ف  طوطي �كه ا�ف �ج

اد. �يد و ا�ف �جاالي رد�ف�ق ا�ف�ق ود �ر�ف كي ا�ف طوط�يان �جر �ف ل رگان، �ي �ف�يدن حر�ف هاي �جا�ف   �جا �ش

كتابخواني

يک كتاب داستان دركالس بخوانيد و رويدادهای آن را به ترتيب بنويسيد.

    



ان : ........................  ام داس�ق      �ف
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نگارش

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

�يادي �جاال مي ر�ف�ق و �جا سر و صدا �جه روي  اع �ف ا ار�ق�ف ن �ق واره هاي �آ �ج ا�ف �ف ا �جود. �آ �ج �ي ار �ف �فر �ج��ي »اس�ق

ا  �ف �ج سش ه�فه ي �آ �يدي �جر �پ وهاي س�ف �ج را �جه �و�يي مي �جرد. �ق �ره هاي ر�يرف �آ م، �ق . �ف��ي �ف�ق �فر مي ر�ي �طح اس�ق

ان  ي ها سرها�ي�ش �ج حر�ك�ق مي �كرد�فد. �ج��ف �فه ي �آ رام �جر ��ي ك، �آ ي �كو�پ ا�ي�ق ل �ق ن ها م�ش ي ا�ف �آ مي �كرد�فد. �ج��ف

ي مي �كرد�فد.« �قه �جود�فد و �جا هم �جا�ف اسش ي هم �گدف ن ها رد �پ ورد�فد. �قعدادي ا�ف �آ �يرون مي �آ �ج مي �جرد�فد و �ج �ير �آ  را �ف

براي زيباتر شدن بند توصيفي، نويسنده از شباهت قوها و قايق كوچک استفاده كرده است.

جملهیموضوع:

موضوعكلّي:

موضوعكوچكتر:

 ب( يک بند توصيفي درباره ی »مادر« بنويسيد. به اين فکر كنيد كه مادر شبيه چيست. 

مادر     




