
 درس آزاد

 سفر ی به دشت مغان

 .شکل صحیح کلمه های داخل کمانک را انتخاب کنید

 درآب شرب ( تامین-تعمین)سازی آب برای (زخیره– ذخیره) دریاچه نقش کنترل نوسان آب، نقش

 .بحرانی و همچنین نقش تامین آب برای نیروگاه برق آبی مغان را نیز بر عهده دارد( مواقعه-مواقع) 

 .با توجه به درس متن زیر را کامل کنید

  در و درکشور شرکت بزرگترین مغان دامپروری و صنعت و کشت بزرگ شرکت »:گفت پورامینی آقای

 وجود همچنین است .....................شهرستان همین در صنعتی و دامی زراعی، عملیات حجم با خاورمیانه

 این به ..........................رونق لبنیات تولید کارگاه و کنی پاک پنبه مرباسازی، سازی، کمپوت قند، کارخانه

 «.می باشد ....................... مرتع های علف صورت ب بیشتر منطقه گیاهی پوشش .داده است شهرستان

 .جدول زیر را با توجه متن درس کامل کنید
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.جمله هایی را که کلمه های زیر در آن به کار رفته، ازمتن درس پیدا کن وبنویس  

 دایر دریاچه حاشیه دل انگیز منطقه
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 .خط خوش و زیبا بنویسبا  از روی سرمشق زیر،یک بار
 

 
 را هما ی سایه همه فکندی ماسوا به که          را خدا آیتی چه تو رحمت همای ای علی

 

 
………………………………………………………………………………………………. 

 

 
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را      دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین        

 
 

………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 را گدا رمکَ از دهد پادشاهی نگین که             زن علی ی خانه در مسکین گدای ای برو

 
 

………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ست اکنون به اسیر کن مداراوچو اسیر ت    بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من         

...………………………………………………………………………………………………. 



 .......................         .دهید پاسخ زیر های سوال به و بخوانید را زیر متن

 ی چشمه گهان نا که.نداشت رفتن راه توان تشنگی تشدّ از گذشت می راه از زاهد مرد یک روزی    

 نوشد می آب قدری نشیند می چشمه کنار در رود می آن طرف به بیند می را زاالل آب از شار سر

 .دهد می ادامه خود راه به و گیرد می را سنگ این شود می چشمه درون در سنگ همتوجّ

 کنار زاهد مرد این بمیرد که است نزدیک تشنگی و گرسنگی از که بیند می را جوانی رود می یشترب قدم چند

 .ام گرسنه و تشنه خیلی که گفت مرد،شده چه که پرسیدو نشست مرد

  آب و نان خوردن از بعد مرد،داد مرد این به داشت که نان و آب مقدار کی زاهد مرد این        

 از  شودکه می :گفت دیگری مرد این که بدهد ادامه خود راه به که خواست می زاهد مرد .آمد حال سر

 !...نه که چرا بلی داد جواب زاهد مرد بکنم؟ خواهش یک شما

 بدهی؟ من به است تان  ی کیسه داخل در که سنگ آن شود می :گفت دیگر مرد این

 سنگی که داند می مرد  دهد می دیگر مرد این به کند می بیرون خود ی کیسه داخل از را سنگ زاهد مرد 

 شود می برو رو باهم مرد تا دو همین بازهم مدت چند بعداز است باارزش چقدر داده برایش زاهد مرد که

 که سنگی :گفت زاهد به بدهد دست از را خود جان که بود نزدیک تشنگی و گرسنگی از صحرا در که مرد

 .بدهم پس برایت خواهم می آوردم باره دو دادی من به روز آن

 از تر ارزش با چیزی من داد جواب مرد ؟!نکرد حل را تو مشکل سنگ این چرا :کرد سوال زاهد      

 دنیا مال حسادت که چرا .باشم نداشته ایمان دنیا مال به گاه هیچ دنیا این در اینکه گرفتم یاد تو از سنگ

  جیوه نقره با شان پشت که آینه مانند دید خودش جزء را کسی توان نمی دیگر و سازد می کور را انسان

 .باشد شده        

 ..................................................................................................................دو ویژگی مرد زاهد را بنویسید-1

............................................................................................................................ 
……………………………………………………………….... اگر شما جای مرد زاهد بودید چه می کردید؟-2  
………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

.؟ عنوان مناسبی برای این داستان انتخاب کنید ودلیل انتخاب خود را بنویسید-3  
 
. 



 .در مورد شهر پارس آباد دو بند بنویسید

 :توجه
.نشانه های نگارشی در جای مناسبی استفاده شود  

.برای نوشتن انتخاب کنیدهای مناسب ویژگی   
.نوشته ی خود را پاک نویسی کنید  


