


 درس سوم

امال و دانش زبانی

1 مانند نمونه، هم خانواده ی هر یک از واژه ها را بنویسید.

	�قصد	

هال�ک 

معلوم	

ال  ام�ث

صد م�ق

اصد 	م�ق

اصد �ق

صود م�ق
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لود« در آنها به  هر�آ اطرــ	�ز رده	�ز �ز ـ	�آ 2 با توّجه به متن درس، جمله هایی را که واژه های »�قصدـ	

کار رفته است، بنویسید.

3 مانند نمونه کامل کنید:

کاری
�ق �زم	کاری	  کاری �به مع�نی عم�ی 	�ز

�تم �قم	  �یک کار دا�ش کاری	دا�ث

�بادی �آ

�بی �آ
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                    نگارش

1 داستان درس را در یک بند خالصه کنید و نام جدیدی برای آن انتخاب کنید.

 

 

 

 

2 الف( جاهای خالی را با واژه های دلخواه پر کنید.

�یدن 	�ک�ث :	»	ا�گر	�برای	�کسی	کاری	می	�ک�زی،	�به	……...…………	�به	ر�ز ه	می	�گ�ز�ق 	هم�ی�ث ر�گ  مارد�برز

.»…………...……	 �گ�ق �ز اری	کار	�ق�ث 	�ب�گدز 	و	ا�گر	م�زّ�ق ور	……...…………	ا��ق 	�یک	�ب

 …………...……	 م	�ز�ی��ق �زی.	ال�ز و�بی	می	�ک�زی،	داد	�برز 	و�ق�قی	کار	�ز م	�ز�ی��ق :	»ال�ز 	می	�گ�ز�ق ر�گ مارد�برز

	 ود�ث .	�ز ل	……...…………	ا��ق 	م�ث و�ب :	»کار	�ز بر	�ک�زی«.		می	�گ�ز�ق و	……...…………	را	�ز�

ود«. ر	می	�ث �ق�ث م�ز

  ب( نوشته هایتان را در گروه بخوانید. به نظر شما بهترین نوشته کدام بود؟ چرا؟

موضوع:
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کارگاه نویسندگی

شرح حال : 
 یکی از راه های تمرین در نویسندگی، نوشتن شرح حال است. در شرح حال نویسی به این
 نکته ها توّجه می شود: زمان و محّل تولّد، محّل زندگی، ویژگی های خلقی و جسمی، وقایع 

مهّم زندگی و …

1 شرح حال خود را در یک بند بنویسید ) خودتان را معّرفی کنید (  .
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2 بعد از یک میهمانی، ظرف ها در آشپزخانه درباره ی آداب غذا خوردن مهمان ها در حال 

صحبت بودند. گفت وگوی آنها را در دو بند بنویسید. 

3 مفهوم ضرب المثل »دشـمن دانا بلندت می کند          بر زمینت می زند ناداِن دوست« را در 

یک بند توضیح دهید.

28



                  امال و واژه آموزی

1 در متن زیر، کلمات مشّخص شده را با حروف مناسب کامل کنید.

ود. می	�ث من	 	)…… )عرزّ و	 دی	 ��ز �ب سر )�باعـ……(	 �بان	 مهر �زد	 �زر�ز زها	 �ق� ما	 �ث 	 �ث لکو�ث و	 	 ال�ث  �ق
یر	 � �ی م.	�ق�ز �ی �گه�بان	هم	�با�ث ار	هم	و	�ز 	�که	�با	هم،	�ک�ز ما	�به	ا�ین	ا��ق (	من	و	�ث گی	و	)عـ……م�ق ر� �برز
اد	 �ب طّی	من	�برای	ا�ی اری	و	�ز �ق و�ث هره	ی	�ز .	�چ �زده	ای	ا��ق گی	هر	�چد�یده	ی	�ز � ـ……ّول(،	و�یرث و	)�ق

(	دارد. �قر	)ا……ّم�ی�ق �ی�ث کمی	�ب ما	� (	م�یان	من	و	�ث م�ی�ق دو��قی	و	)……م�ی

2  برای هر یک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید.

، علم

، �ق عرزّ

3 الف( جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید.

�زده ....................................... +	ان�زرز

�چر�زدگان .......................................

دگان ....................................... و�ی��ز �ز

....................................... وا�ب��قه

  ب( چند واژه را که به این شیوه نوشته می شوند، بنویسید.

 درس چهارم
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      نگارش

1 به عنوان یک ایرانی به نظرتان برای حفظ و پاسداری از زبان ملّی چه باید کرد؟ در 

یک بند بنویسید.

 
 
 

 

2  با استفاده از واژه های زیر، یک بند درباره ی زبان مادری خود بنویسید.

ار دی و اع�ت�ب ل�ن �ب ، سر و�ک�ت �کوه و �ش ، �ش م�ت گی و ع�ن ر�  �ب�ن
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 کارگاه نویسندگی

 هر نوشته ازچند جمله ی به هم پیوسته درست شده است.  در هنگام نوشتن باید به اصل ساده نویسی و 
کوتاهی جمله ها توّجه کنیم.

1 عبارت زیر را با جمله ای کوتاه تر، بیان کنید.

ا�زی	طوال�زی	دارد.	 	و	�زرود	ها	و	دا��ق گی	من،	�زرا�ز �زد� ��قم	و	�ز
�زده	ه ودی	�ز ما	مو�ب د	�ث �ز   الف(	من	هم	ما�ز

ود	و	 و�زدد،	�چد�یدار	می	�ث �ی �مان	می	�چ ا	�که	رد�یا	�به	�آ �ب �ز ،	�ی��زی	�آ 	ا�ز�ق �ق 	�چ�ث د	ا�ز �ی ور�ث    ب(	سحرگاهان	�ز
ان	می	دهد. �یان	�ز�ث ها�ز ود	را				�به				�ب هره	ی	�ز �چ

ـ شکست و  2 داستان کوتاهی از زبان خّط فارسی بنویسید. )کلمات متضاد مانند فراز و فرودـ 

پیروزی را در داستان به کار ببرید.(

موضوع:
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3 جدول زیر را کامل کنید.

�بان	 اًل	رد�باره	ی	�ز �ب �ق
ارسی	می	دا�ز��قم	 �ز

……

  

ا�ک�زون	�یاد	
�گر�ز�قم……

م	�گر�ز�قم…… قصم�ی
�
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 درس پنجم

امال و دانش زبانی

1  مانند نمونه واژه هایی از متن درس بیابید و در شکل بنویسید.

و لگو�گ�ز�ق
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2 با توّجه به عالمت ها و واژه های نوشته شده، جمله های متناسب با آنها را از متن درس پیدا 

کنید و بنویسید .

3  الف( یک نمونه مبالغه که در صحبت هایتان به کار می برید، بنویسید.

. کرار	�کرده	ا��ق � د	�بار	�ق �ز ل�که	�چ �قه،	�ب گ�ز � ده	صد	�بار	�ز �ز 	رد	اصل	لگو�ی �قم	 گ�ز  مثال: صد	د�زعه	�

  ب( معنای دور و معنای نزدیک کنایه ی زیر را بنویسید.

		�بَر،	...................................... .      .................................................... ............................................	ا�ز

دها		................................................ . ،		.............................................  ،	....................................... 	ا�ث ر�ز�ث

، 	 ا�ک �ز طر  .....................     ،		..................................................................................................................... 	�ز

: ...............................................................................................		،  ..............................................................

�یدن �ب رد هاون �کو�ب �آ
د�یک ............................................................................ ای �ز�ز مع�ز

ای دور   .................................................................................. مع�ن
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      نگارش

1  بیت زیر را به نثر ساده باز نویسی کنید.   

ا�ک �ز د	 �بر�ک�ز و	 د	 �ی و�ث �ب و	 د	 �ی ا�ک�زرو�ث 	�چ ا�ک د	همه،	�چ م�ین	�ث 	�ز 	ُ�مّ�ث �ز

2 برای موّفقیت در زندگی، به  نظرتان چه خان هایی پیش رو دارید؟

3  یک نمونه مبالغه از متن درس ذکر کنید و آن را توضیح دهید.
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 کارگاه نویسندگی

بهره گیری از حواّس پنجگانه
برای اینکه نویسنده ی خوبی باشیم، الزم است:

 همه چیز را خوب و دقیق ببینیم )خوب دیدن(.
 خوب و دقیق گوش دهیم )خوب گوش دادن(. 

 نسبت به بو، مزه و طعم اشیا، حّساس و دقیق باشیم )تقویت حّس چشایی و بویایی(.
 گاهی به کمک حّس المسه، پدیده ها و اشیا را بشناسیم )تقویت حّس المسه(.

پس مقّدمه ی خوب نوشتن، خوب دیدن  ، خوب گوش دادن  ، استفاده از حّس بویایی  ، چشایی 
و المسه است.

1 از پنجره ی کالس به بیرون نگاه کنید و آنچه را می بینید، در یک بند بنویسید.
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2 چشمان خود را ببندید و حّس خود را درباره ی صداهایی که می شنوید، بنویسید.

3 برداشت خود را از ضرب المثل »نوش دارو بعد از مرگ سهراب« در یک بند بنویسید.
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                درک متن 

 الف( به جمله های زیر دّقت کنید:

   هر قدر بیشتر باالتر بروی، پایین افتادنت هم شدیدتر خواهدبود؛ بنابراین فراموش نکن که 
هنگام باال رفتن، از محکم بودن جای پایت مطمئن شوی.
 این وظیفه ی هر انسانی است؛ بنابراین تشّکر الزم نیست.

 این حیوان وحشی است؛ بنابراین حمله خواهد کرد.

واژه ی »بنابراین« یکی دیگر از واژه هایی است که میان دو جمله می آید و »علّت، سبب و 
دلیل« را بازگو می کند.

 ب( جاهای خالی را با »اّما، ولی، بنابراین، و« کامل کنید.

 چند وقت پیش داستانی درباره ی خیر و شر خواندم. اینکه سال ها پیش خیر و شر برای 
 شنا کردن به دریا رفتند………..… شر زودتر از آب بیرون آمده………..… لباس های خیر را 

پوشید ………..… خیر هم برای اینکه برهنه نماند، مجبور شد لباس های شر را بپوشد.
و حاال سال هاست که آدم هاخیر و شر را اشتباه می گیرند.
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         هنر و سرگرمي 

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

د ل�ن �ب کا�ن  و  ار  �ن د�ی و  �ب  �گ�ن دهمان  و را سودم�ن �ت مر  َدن  �بُ واهد  �ن �ن

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

�یادگار همی  و  �ت ا�ن  ما�نَد  وارما�یه مدار س�نن  �ین �ن �ن س�نن را �چ

......................................................................................................................................
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2 جمله های نوشته شده را در جورچین زیر شماره گذاری کنید و داستان آن را بخوانید.

ان
رو

 کا
ان

هب
 نگ

ان:
است

ن د
نوا

بامداد صاحبان مال دیدندکه شتران و  ع
بار آنها ناپدید شده است.

گفت:
»تعداد

 آنها زیاد بود و من تنها 
به پاسبان پرخاش کردند که چه پیش آمده است؟بودم«.

دزدان
 رسیدند
 و
 کاروان را غارت
کردند.

گفت:» دزدان نقابدار،
کاروان را غارت کردند و

                                  مال مردم را به یغما بردند«. 

            گفتند:
    » اگر نمی توانستی با آنها مبارزه کنی،

باید فریاد و
هیاهو می کردی
گفتند: » مگر  تا بیدار شویم«. 

تو سنگ بودی؟

چرا جلوی آنها    
را نگرفتی؟«  گفت:» در 

 آن هنگام
 شمشیر 

 کشیدند و گفتند اگر فریاد و
هیاهوکنی تو را می کشیم.

من نیز 
از ترس 
خاموش 
گشتم،

اّما اکنون هر قدر
  که

 بخواهید 
برایتان
 فریاد می کشم! «

    نگهبان
 کاروانی 

                      شب 
                      به خواب رفت.
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