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   درس اّول : آفریدگار زیبایی

  درس دوم: کوچ پرستوها
فصل اّول
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 درس اّول

      امال و واژه آموزي

1 سه جمله از متن را كه در آنها كلمه ي »   پاييز  «  به كار رفته است، بنويسيد.

2 هشت كلمه از متن درس بنويسيد كه ارزش اماليي دارند.
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3  چيزهايي را كه در تصوير مي بينيد با توّجه به واژه آموزي اين درس طبقه بندي كنيد و 
نمودار آن را بكشيد.
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     امال

1 كلمه هاي زير را با دّقت بخوانيد. 

وا�ني ا�ب - ار�ن ي- �ت ي�ن م� گ �آ - هلو- ر�ن هان ا�نرو�ن �ب

آنها را در درس پيدا كنيد و از روي جمله هايي كه اين كلمه ها در آن به كار رفته اند با خّط خوانا بنويسيد.

2 با توّجه به متن درس با هر گروه از حروف در هم ريخته، يك كلمه بسازيد.

.  ر.  م.  او . �ب . ن . ص . ر ط . ه . �ت . ر    ع.  �ن
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     هنر و سرگرمي

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

ماه  و  د  �ي ور�ش �ن داو�ند  �ن �نام  ام�ش �نرد   داد   راه�به   �كه  دل را  �به  �ن

ماه  و  د  �ي ور�ش �ن داو�ند  �ن �نام  ام�ش �نرد   داد   راه�به   �كه  دل را  �به  �ن

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

 
2 اين جمله ها را در متن درس پيدا كنيد و جا هاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

ان �با هم �گ�ن�ت و �گو ....................................... . مس�ت ي�ن و �ن � ان، �پا�ي ا�بس�ت هار، �ت ي �ب 1 رو�ن   

�نان ......................................... �ين �آ �ير�ن�ت �كه �ب د �پدن �ي ور�ش 2 �ن   

�ن ....................................... . � �نا�ن�ك �ي ا�نه را �با �ت�ش 3 سط� رود�ن   

لم �به  ....................................... . ي�ن �ت �گ� ا و دل ا�ن �ب �ي هار �ن 4 اّول، �ب  

هار  .......................................  . �يع�ت �ب �ه ی ط�ب �ن د ا�ن د�يدن م�ن �ي ور�ش 5 �ن  

ك  .......................................  . وه �تم�ش �ب �نگل را �با �بو�ته هاي ا�ن ار �ب 6  �ك�ن  

3  كلمه هاي جدول زير را در جمله هاي باال پيدا و خانه هاي جدول را پر كنيد.
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     درك متن

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

ي  �با �بر�گ ها�ي ان  �ي�ون ر�ن�تم. رد�ن�ت �ب ا�نه  �بدا�نم . ا�ن �ن دا  ي�ن را رد�باره ي �ن � وا��تم همه �پ مي �ن

ا�يي!« گل  �ب �ي �تم: »�په گل �ن گ�ن �ته د�يدم. � ك�ن � ه �ش �ير رد�ن�تي، گلي �تا�ن اده �بود�ند. �ن د، ا�يس�ت ��ن ام�تي �ب ب�ن و �ت ��

 . �نر�يدگار من ا��ت . او �آ ا�تر ا��ت �ب �ي دا ا�ن همه �ن ا هس�تم؛ اّما �ن �ب �ي : »من �ن د و �گ�ن�ت دي �ن �ن �ن ��ب

 .» ا�تر ا��ت �ب �ي �نر�يده، ا�ن همه �ن ن �كه م�ا �آ �آ

م  �تم: »�نس�ي گ�ن د. � �ي ود را �بر س� گل ها و �بر�گ ها مي �كسش �بان �ن �يد و د��ت مه� رام مي و�ن م �آ �نس�ي

�بان �تر  دا ا�ن همه مه� �با�نم؛ اّما �ن : »من مه� �ش �كرد و �گ�ن�ت وا�ن ه�ه ام را �ن !« �پ �بان ا��ت �په مه�

                                                                          .» �بان �تر ا��ت �نر�يده، ا�ن همه مه� ن �كه م�ا �آ . �آ �نر�يدگار من ا��ت . او �آ ا��ت

�بر  �باران  �تم: »ا�گر  گ�ن �  . �گر�ن�ت �باران  و  د  و��ت�ن �ي �پ هم  �به  ا�برها  د.  ا�بري �ش سمان  �آ گهان  �نا�

�پ ا�ن�ان  د�ند و ه�ي ك مي �ش �نه مي ما�ند�ند؛ رودها و رد�ياها �ن�ش �نها �تسش ان و دا�نه ها �نمي �بار�يد، �آ رد�ن�ت

. ا�گر  دا دو��ت ا�ن�ان ها��ت : »�ن �يد و �گ�ن�ت �نده �نمي ما�ند«. رد ا�ين ه�نگام، ا�بر �نّ� وا�ني �ن و ��ي

�پ ا�بري �نمي �بار�يد«. ود، ه�ي �ب دا �ن �ط�ن �ن

و�ش  �تم:»�ن گ�ن وا�نده �بود�ند، ص��ب�ت مي �كرد�ند. � ي �كه �ن ا�ب �تم. �پدر و ماردم رد�باره ي �ك�ت ا�نه �بر�گسش  �به �ن

. او  دا��ت م، دا�نا�تر ا�ن همه �ن �يرن : »��ن �با�ني �گ�ن�ت �يد«. �پدر �با مه� ي�ن را مي دا�ن � ما �كه همه �پ �به �ال سش

د«. �ن �ته �با�ش ه�ت�ي دا�ش گي �ب �ند� ا �ن د، �ت �ن د �بدا�ن واه�ن دار �ك�ا�ني ا��ت �كه مي �ن ي�ن را مي دا�ند و دو��ت �  همه �پ

1 از كدام بند مي فهميم كه خداوند بخشنده است؟ 

2 در اين متن، چهار ويژگی براي خداوند بيان شده است؛ آنها را نام ببريد. 

3 به نظر شما بهترين عنوان براي اين متن چيست؟ 
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      نگارش 

 با توّجه به تصوير، موضوعی را انتخاب كنيد و يك بند درباره ی آن بنويسيد.

توّجه:
 با دّقت به جزئيات تصوير )رنگ، جهت، شكل، اندازه، نور و…( نگاه كنيد.

 آنچه را ديده ايد در نوشته ی خود بياوريد.
 نشانه های نگارشی را در نوشته ی خود به كار بگيريد.

 خوش خط و پاكيزه بنويسيد.

موضوع:
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     امال و دانش زباني

1 با توّجه به متن درس، واژه هايی را در جدول بنويسيد كه حروف زير در آنها باشد. 

 

حـ ح

هـ ـهـ ه

ـغـ غ

قـ ق

كلمه  حرف 

................................ ، ................................ ، ................................

................................ ، ................................ ، ................................

................................ ، ................................ ، ................................

................................ ، ................................ ، ................................

 

2 كلمه هاي زير را با حروف مناسب كامل كنيد.

 مـ ... تدلبعـ ... یلـ ... افت

 عـ ... اب فرا ...   م نـ ... ر

         

3 متن زير را بخوانيد و نشانه های نگارشي آن را بگذاريد. نشانه هاي نگارشي الزم براي متن زير 
).(، )،(، )؟(، ):( و )» «( است.

       روزي مبينا ..... زهرا ..... هانيه و مريم در حياط مدرسه نشسته بودند ..... مريم گفت ..... ..... امروز 
زنگ آخر سر كالس نمي رويم .....  ..... زهرا پرسيد .....  ..... چرا .....  ..... هانيه گفت .....  ..... مگر 
نمي داني ..... قرار است براي مراسم جشن والدت حضرت محّمد)ص( به سراي محلّه برويم .....
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      امال

1 كلمه ها و عبارت هاي زير را با دّقت بخوانيد.  

�يم ي�ن اه�برمي �ن� �ت�ب  مهمّيا�ش

�تي گ�ن � ار�ند �ش  راه �يا�بي مي �گدن

آنها را در درس پيدا كنيد و از روي جمله هايي كه اين كلمه ها  در آن به كار رفته اند با خّط خوانا بنويسيد.

  

كلمه هاي جدول را از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد. 2

                    

م
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�ب

وو
و
و
و

ر
د

�ش
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      هنر و سرگرمي

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

وان �ن�نمه �ن و    �پر��ت �يد    �آ �يان�با�ن مي  �ش ا   �آ �ب �ن د   رد  ا�ي �با�ن مي �ا�ن

وان �ن�نمه �ن و    �پر��ت �يد    �آ �يان�با�ن مي  �ش ا   �آ �ب د   رد  ا�ي�ن �با�ن مي �ا�ن

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

2 كلمه هاي زير را در جدول پيدا كنيد و رنگ بزنيد تا با حروف باقيمانده، رمز جدول را پيدا كنيد. 

سپس درباره ي كلمه ی به دست آمده، دو سطر بنويسيد.    

آ
د
ی
گ
ا

م
ر
د
ا
د

ه
س
و

ش
ب

ر
ت
س
ج
س

ب
ک
ت
ا
ل

ا
ا

ی
ع
ا

ن
ر
د
ر
م

ف
ر
ا

ب

اع - اد�ب - �الم  �ب �ب - �ش کار - دو��تي - �آ �بان - رد��ت  مه�
          

  

                               

رمز جدول: ............................................
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    درك متن 

 با توّجه به متن درس » كوچ پرستوها «، جمله ها را به ترتيب رويدادها شماره گذاري كنيد:

�ند. مو�ن ود مي �آ کار را ا�ن والد  �ين �ن و�به ها راه و رسم �ش   �ب

ار�ند. د ر�نگ مي �گدن �ي �نم س�ن �ش �ت ا �ش هار �ت   �پر��توهاي ماده، �پ

د. �ن ود را مي �يا�ب �ته �ن �ش �ت ال�نه هاي �ال �گدن �گسش �نها �پ� ا�ن �با�ن   �آ

کار �كرده ا�ند، �پرور�ش  �ا�تي �كه �ش �نها را �با ��ش مد�ند، �پدر و مارد، �آ �ي�ون �آ �نم �ب و�به ها ا�ن �ت     و�ت�تي �ب

د. مي ده�ن

�ند. ي� �تن ال�نه را �به عهده مي �گ� �تن و �پردا�ن ود �ا�ن ن، �ن   �پ� ا�ن �آ

� �با�ن مي �گرد�ند. وها ا�ن س�ن هار �پر��ت   اوا�يل �ب

  کتاب خواني

در كالس، داستاني بخوانيد و با همكاري گروه، رويدادهاي آن را به ترتيب بنويسيد.

ان : ....................    ام دا��ت �ن

1
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       نگارش 

توّجه:
 با دّقت به جزئيات تصوير، نگاه كنيد.

 ارتباط مياِن بندهای نوشته را حفظ كنيد.
 نشانه های نگارشی را در نوشته ی خود به كار بگيريد.

 نوشته ی خود را يك بار ديگر بخوانيد و پاک نويس كنيد.

 با دّقت به تصوير نگاه كنيد و آنچه را ديده ايد در دو بند بنويسيد و سپس برای آن عنوانی مناسب 
انتخاب كنيد.

موضوع:


