
   درس اّول : آفریدگار زیبایی

  درس دوم: کوچ پرستوها
فصل اّول



 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� - هلو- ر�نگ �آ 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.  ا و . �ب . ن . ص . ر ع.  �ز ط . ه . �ق . ر 
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6

�ب 5

ی 4

�ت 3

�ن �ن 2

ه

ن �ن 1

     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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مي خواستم همه چيز را درباره ي خدا بدانم . از خانه بيرون رفتم. درختان با برگ هايي سبز 
و قامتی بلند، ايستاده بودند. زير درختي گلي تازه شكفته ديدم. گفتم: »چه گل زيبايي!« گل 
لبخندي زد و گفت: »من زيبا هستم؛ اّما خدا از همه زيباتر است. او آفريدگار من است. آن كه 

مرا آفريده، از همه زيباتر است«. 
نسيم آرام مي وزيد و دست مهربان خود را بر سر گل ها و برگ ها مي كشيد. گفتم: »نسيم چه 
مهربان است!« چهره ام را نوازش كرد و گفت: »من مهربانم؛ اّما خدا از همه مهربان تر است. او 
آفريدگار من است. آن كه مرا آفريده، از همه مهربان تر است«.                                                                          
ناگهان آسمان ابري شد. ابرها به هم پيوستند و باران گرفت. گفتم: »اگر باران بر درختان و 
دانه ها نمي باريد، آنها تشنه مي ماندند؛ رودها و درياها خشك مي شدند و هيچ انسان و حيواني 
زنده نمي ماند«. در اين هنگام، ابر غّريد و گفت: »خدا دوست انسان هاست. اگر لطف خدا نبود، 

هيچ ابري نمي باريد«.
به خانه برگشتم. پدر و مادرم درباره ي كتابي كه خوانده بودند، صحبت مي كردند. گفتم: 
» خوش  به حال شما كه همه چيز را مي دانيد«. پدر با مهرباني گفت: »عزيزم، داناتر از همه خداست. 
او همه چيز را مي داند و دوستدار كساني است كه مي خواهند بدانند، تا زندگي بهتري داشته باشند«.

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؟ 

                درك متن

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

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

 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.

توّجه:

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. 

کلمهحرف

�ـ ح
هـ ـهـ ه

ـ �ن ـ �ن
ـ �ت �ت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 كلمه هاي زير را با حروف مناسب كامل كنيد.

 مـ ... �تدل�ب�ـ ... یلـ ... ا�ن�ت

ـ ... ا م عـ ... ا�ب ـ ... ر ه�ن  �ن

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 ا�بي مي �گدن  راه�ي

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
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               هنر و سرگرمي

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

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

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

16



     درك متن 

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

  جوجه ها راه و رسم زندگی را از والد  ين خود مي آموزند.
  پرستوهاي ماده، چهار تا شش تخم سفيد  رنگ مي گذارند.

  آنها پس از بازگشت، النه هاي سال گذشته ی خود را مي يابند.
    وقتي جوجه ها از تخم بيرون آمدند، پدر و مادر، آنها را با حشراتي كه شكار كرده اند، پرورش 

مي دهند.
  پس از آن، خود ساختن و پرداختن النه را به عهده می گيرند.

1 اوايل بهار پرستوها از سفر باز مي گردند.  

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

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

انتخاب كنيد.

       نگارش 

موضوع:

 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.

توّجه:
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