
متنِ روبرو را بخوانید و جدولِ زیر را کامل کنید. 

درختانِ پیر 
کشور 

نام درخت 

ایران 

  تیکُویِ پیر 
   آمریکا 

در تندخوانی، می خواهیم اطالعات را سریع پیدا کنیم. اطالعاتی مثل عددها، اسم ها، تصویرها، 
عنوان ها، اطالعات درون گیومه ها و مانند اینها. 

مهارتِ خواندن 
1تندخوانی 
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شَنگ تر است؟ 
َ
۱. فکر می کنید کدام یک از تصویرهایِ زیر ق

۲. ما چگونه می توانیم از این مکان ها نِگَه داری کنیم؟ 
آماده سازی 

طَبیعَت درس ۱۳
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پ  با توجه به متن، دو تعریف از طبیعت بنویسید. 

 . .................................................................................................................. .۱
 . .................................................................................................................. .۲

ب  با توجه به متن، جاهایِ خالی را پر کنید. 

۱. ریختنِ زباله، طبیعت را ............................. می کند و باعثِ ............................. موجودات می شود. 
۲. جایی که ............................. آن را نساخته است و مَحَلِّ زندگیِ گیاهان و ............................. است، طبیعت نام دارد. 

الف  با توجه به متن، گزینۀ درست را انتخاب کنید. 

۱. کدام یک از گزینه هایِ زیر جزئی از طبیعت نیستند؟ 
آ. کوه                          ب. زباله                          پ. درخت 

۲. مرگِ گیاهان و حیوانات نتیجۀ چیست؟ 
آ. آلودگی                      ب. عمرِ زیاد                    پ. احترام 

ـــــــــــــ 

2درک مطلب 

بعضی وقت ها چیزهایِ خِیلی عَجیب و جالِبی در طبیعت می بینیم. مثالً چند درخت در جهان وجود دارد که خیلی پیر 
هستند. «سَروِ اَبَرکوه» در ایران، «النگِرنیو» در وِلز، «تیکُویِ پیر» در سوئِد و «پُرُومتِئوس» در آمریکا درختانِ بسیار پیری 

هستند. همۀ این درخت ها چند هِزار سال عُمر دارند. 

طَبیعَت یعنی جایی که اَنواعِ گیاهان و حِیوانات در آن زندگی می کنند. پس کَویر، دریا، جَنگَل و کوه جُزئی از طَبیعَت 
هستند. در واقِع، طَبیعَت جایی است که اِنسان آن را به وُجود نیاوَرده است. ما بِدونِ وجودِ گیاهان و حِیوانات نمی توانیم 
خوب زندگی کنیم. َپس باید به طَبیعَت اِحتِرام بِگُذاریم؛ یعنی نباید آن را آلوده کنیم چون آلودِگی باعِثِ مَرگِ گیاهان و 
حیوانات می شود. ریختنِ زُباله و پِالستیک در طَبیعَت، آن  را کَثیف و زِشت می کند و باعِث می شود مُوجوداتی که در آن 

زندگی می کنند، بیمار شوند یا زود بمیرند. 

طَبیعَت 
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دربارۀ پیرترین درختانِ جهان تحقیق کنید. سپس متنِ کوتاهی دربارۀ آنها بنویسید.  

4نوشتن 

ب  با واژه هایی که در تمرینِ «الف» ساختید، جاهایِ خالی را پر کنید. یک واژه اضافی است. 

۱. برای حلِّ .............................. باید از تَجرُبۀ دیگران استفاده کنیم.  
۲. یکی از رَسم هایِ .............................. روبوسی با هم در هِنگامِ سالم کردن است. 

۳. در بیشترِ کشورها مردم برایِ انتخابِ رَئیس جُمهور در .............................. شِرکَت می کنند. 
۴. هُتل ها .............................. مختلفی دارند مانندِ پارکینگ، اینترنت و رِستوران. 

۵. ازبِین بُردنِ گیاهان و .............................. باعث می شود برای اِنسان ها .............................. زیادی به وجود بیاید. 

الف  هر کدام از واژه هایِ زیر با چه عالمتی جمع بسته می شوند؟ آنها را در سُتونِ مناسب بنویسید.  

درخت     /     انتخاب     /     خطر      /     پسر     /     امکان     /     ایرانی     /     مشکل 

جمع با «- ات»  جمع با «- ان» 

در درس هایِ ۱ و ۲ با عَالمَت هایِ جَمعِ فارسی آشنا شدید. «-ات» عالمتِ جمعِ عربی است که در برخی 
واژه هایِ فارسی وجود دارد. در متن، واژۀ «حیوانات» این عالمت را دارد. «حیوانات» یعنی «حیوان ها». 

مهارتِ واژگانی 
3عالمتِ جمع «-ات» 
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کوه هاى آالداغ الر - ماه نشان زنجان 




