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�كه  �بود  ا�ين  ا�ز  �گ�ز�ت و �گو مي �كرد�زد. صح�ب�ت  �با هم  ان  مس�ت �ز ي�ز و  � �پا�ي ان،  ا�بس�ت �ت هار،  �ب ي  رو�ز

د  �گر�ز�ت�ز م  �تصم�ي ن ها  �آ �بر و�زد.  و  �بردار�زد  ي  ا�ش ّ �ز�ت ا�ز  �يه، دس�ت  �ب�ت و  ما�زَد  �ب �كرد،  ي  ا�ش �ز�تّ ه�ت�  �ب ه� �يك 

د.  �ز �ك�ز �زا�ب  �ت ا�ز داوري  �به  را  هان ا�زر و�ز  �ب د  �ي ورسش �ز

�وع �به كار �كرد�زد. د، �ش هار ه�ز�م�ز د. �پ �زان داوري �ك�ز �ين �آ �ير�ز�ت �كه �ب د �پدز �ي ورسش �ز

ان هلو، �بادام، س�ي�ب  �ت ا�زه هاي رد�ز �زس�ت دس�تي �به �ش . �ز لم �به دس�ت �گر�ز�ت هار �ت اّول، �ب

ر�زگ  �با  �زگل  �ب رد   . حز�ت و�ي �آ صور�تي  گل هاي  ا�ز  ي  دها�ي �ب�ز �گرد�ز ن ها  �آ �بر  و  �برد  �گر  د�ي ان  �ت رد�ز و 

ر�گ ردس�ت �كرد و رد اط�ا�ز ا�ين �گودال ها گل هاي �زر�گس و  ك و �برز لي، �گودال هاي �كو�پ �ي �ز

 درس اّول
  درس او
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ورهاي عسل و �پروا�زه ها را روي گل ها و �پر�زدگان را رد  �ب �ز �ا�ت �گو�زا�گون، �ز د. ح�ش �ز ه را �پرا�كَ سش �ز �ز �ب

�زگل و  ا�زه، �زر�گو�ش را م�يان �ب ل�بل را روي �ش ان داد. �ب �زگل ها رد �ال �پروا�ز �زسش �ت ها و �ب دسش

�يد. ا�ز و�ك را رد �بِر�كه �زسش �ز

لگو�يد مي �توان  د و �ب گاه �ك�ز ا �ز �ب �ي د �به ا�ين �تصو�يرهاي �ز �ي ورسش ار �ز : »�ب�گدز ود �گ�ز�ت هار �با �ز ا �بود �كه �ب �ب �ز ا�ي

؟« ا�تر ا�ز ا�ين �ا�ز�ت �ب �ي �ه اي �ز �ز م�ز

هار،  �ب  ِ �يع�ت ط�ب �ه ي  �ز ا�ز د�يدن م�ز ا�زدا�ز�ت و  گاهي  �ز ا�كس�ت�ي ر�زگ،  ا�بر �ز ا�ز �پس  د  �ي ورسش �ز

�برد. �ت  لدزّ

ان �با ر�زگ  ا�بس�ت د. �ت ان �گرم، دس�ت �به كار �ش ا�بس�ت ا�ش �يع�زي �ت دوم�ين �ز�تّ

وِه  �ب ا�ز �بو�ته هاي  �با  را  �زگل  �ب ار  �ك�ز �كرد.  ي  ي�ز م� ر�زگ �آ را  �زگل  �ب ��ا��  �ت�ي�ه،   ِ ب�ز س�

ِ گللگون و گال�بي  در س�ي�ب ن �ت وه، �آ ان م�ي �ت ا�زه هاي رد�ز �ي�ز�ت داد. �بر �ش ك �ز �تمسش
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را  �ت  دسش د�زد.  �ش �زم  م�ين  �ز �به سوي  و  اورد�زد  �ي �ز ا�ب  �ت ا�زه ها  �ش �كه  حز�ت  و�ي �آ �گر  د�ي وه هاي  م�ي و 

ا�زه ها و  ورد. رود�ز �آ رد طال�يي رد  �ز �به ر�زِگ  م�زارع را  د.  �ي ا�ز �پو�ش دم  �گ�ز ي ر�زِگ  ه هاي طال�ي و�ش �با �ز

مد.  ا ا�ز كار رد�آ �ب �ي ار �ز �بس�ي ان هم  ا�بس�ت �ت ي  ا�ش �ز�تّ �كرد.  ي  �ب �آ رد�يا�په ها را 

ا �بود.  �ب �ي ار �ز ا �كرد؛ �بس�ي ان را �تما�ش ا�بس�ت ي �ت ا�ش د، �ز�تّ �ي �ت ا�برهاي س�ز هان ا�زرو�ز ا�ز �پسش د �ب �ي ورسش  �ز

�به  �كرد و اّول  �زا�ب  �ت ا�ز �ين  �تسش �آ ود، ر�زگ هاي  كار �ز �براي   ، ي�ز � �پا�ي �بود؛  ا�ش سوم  �ز�تّ و�ب�ت  �ز

وا�زي  ي را �به ر�زگ ار�ز �يد، �بر�ز ا�ز ي �پو�ش مو�ي رِد ��ي ان را �با ر�زگ �ز �ت ي ا�ز رد�ز . �بع�ز �زگل ر�ز�ت ��ا�ز �ب

د.  و�برها دس�ت �زرز ورد. �به ر�زگ كا�ب ها و ��وها و ص�ز ن رد�آ �گر را �به ر�زگ �ترم�ز رو�ش ي د�ي و �بع�ز

د.« و ا�ين �بود �كه كا�ب ها و ��وها و  �ز ما�ز د، �با�تي �ب ار ا�ين ها همان طور �كه هس�ت�ز ، »�ب�گدز ود �گ�ز�ت �با �ز

د و  �ي ا�ز سمان را �پو�ش ا�كس�ت�ي ر�زگ، �آ ي�ه  �با�تي ما�زد�زد. �با ا�برهاي �ز ب�ز �ت� و�برها �به همان ر�زگ س� ص�ز

 ، م هاي �بر�ت . روي س�ي ال داده اس�ت ان را �ب �ت ��ه هاي �باران، �بر�گ هاي رد�ز ان داد �كه �ت �زسش

د. �ي ا�ز ر �زسش دس�ته دس�ته �پرس�توهاي مها�ب

ن �بردارد.  م ا�ز �آ وا�زس�ت حپ�ش �ت گاه �كرد؛ اّما ه� �په �كرد، �ز ي�ز �ز � ي �پا�ي ا�ش د �به �تصو�يرهاي �ز�تّ �ي ورسش �ز

كرده ام،  � ا و�ت�تي �كه  كارم را �تمام �ز ود �گ�ز�ت �ت . او �با �ز لم �به دس�ت �گر�ز�ت ان، �ت مس�ت ن گاه �ز      �آ

د. ا�ين �بود �كه اّول، ا�برهاي  �ز �ي �ب ي م�ا �ب ا�ش ا�يد �ز�تّ �ب د �ز �ي ورسش �ز

م�ين را  هن �كرد و �ز سمان �پ گي رد �آ ا�كس�ت�ي ر�زل ِم �ز �ي حز صز

 ، . او رد �يك رو�ز د، �زا�پد�يد �ا�ز�ت �ي ورسش � �ز �ز ا�ز �ز
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   درست و نادرست

1 بهار، دشت را از خوشه هاي طاليي رنگ گندم پوشاند.

2 زمستان، جاي پاي گرگ ها را نّقاشي كرد.

3 داوِر اين مسابقه، خورشيد بود.

�يد. سطح  ا�ن د �پو�ش �ي �ت ها، ل�باس س�ن ورد. �بر �تن �كوه ها و د�ش د رد �آ �ي م�ين را �به ر�نگ س�ن �تمام سطح �ن

�گ�ي�ني ا�ن �بر�ن  �ش ��ن و�برها و كا�ب ها �پو�ش ، �بّرا�ت �كرد. روي ص�ن حن كي ا�ن �ي � ا�ن ر �ن ا�نه ها را �با �ت�ش رود�ن

اي �پاي �نر�گو�ش ،  ي �كرد: �ب ا�ش ّ اي �پاهاي �گو�نا�گون، �ن�ت گار ها و �ب �يد. روي �بر�ن ها �ن�ت�ش و �ن ا�ن �پو�ش

اي �پاي �گر�گ . ن دورها �ب لك�بك ، و �آ

ي �كرد.  ا�ش ، �ن�تّ يرن �گ� ا و دل ا�ن �ب �ي ار �ن ود را �بس�ي ا�بلوي �ن يرن �ت ان �ن� مس�ت �ن

گاِه �پُرِمهرِ  �يِر �ن . رد �ن ان ا�ندا�ن�ت مس�ت ي �ن ا�ش گاهي �به �تصو�يرهاي �ن�تّ د و �ن ار �ن د ا�برها را لك�ن �ي ور�ش �ن

ود�نما�يي مي �كرد�ند. ا�تر �ن �ب �ي �نگل ها و رّده ها �ن �ت ها و �ب او د�ش

وار �بود و  ار دسش �بس�ي ن ها  . داوري م�يان �آ �ت ود�ش را دا�ش ا�يي �ن �ب �ي ي ها �ن ا�ش �ن�تّ هر �يك ا�ن 

 ! يره د��ت � ان �پ ا�ش ّ : »اي �ن�ت د �گ�ن�ت �ي ور�ش . �پ� �ن ن ها �كدام ا��ت ِن �آ ا�تر�ي �ب �ي د �گ�ن�ت �كه �ن �نمي �ش

ما �به  د. �ش �ن �ن �ي �ب ن ها را �ن كي ا�ن �آ � �با��ت �كه رد�ي�ن ا��ت مردم �ي �ي ان �ن �ن ي �كرده ا�يد، �پ ا�ش ّ ما �ن�ت ه �ش �پ �ن �آ

اره  �ن ما را �ن ي هاي �ش ا�ش ّ ار�يد مردم �ن�ت ور�يد. �ب�گدن ود �آ ود را �به و�ب يرن �ن �گ� گ�ن�ت ا�ن � د و ا�شر �ش ي لك�ن�ي ا�ش ّ و�ب�ت �ن�ت �ن

بر �ند.« � �ت �ب ن ها لدنّ اي �آ د و ا�ن �تما�ش �ن لك�ن

ار �ي ر هو�ش �ن برن رد �ن ان �� �بر�گ رد�ن�ت   

هر ور�ت�ش د�ن�تری ا��ت معر�ن�ت �كردگار   
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   درك مطلب

1 پاييز براي رنگ آميزي درختان از چه رنگ هايي استفاده كرد؟

2 نّقاشي هاي تابستان و زمستان چه تفاوت هايي با هم داشتند؟

3 چرا پاييز به رنگ كاج ها و سروها دست نزد؟

4 نّقاشي بهار و پاييز چه شباهتي با هم داشت؟

5 شما كدام يك از نّقاشي ها را انتخاب مي كنيد؟ دو دليل بياوريد.

6 چرا عنوان » آفريدگار زيبايي« براي اين درس انتخاب شده است؟  شما چه عنواني را براي 

اين درس پيشنهاد می كنيد؟
.  7

   واژه آموزي

 به نمودارهاي زير توّجه كنيد.

 گل   فصل

ُرززمستانتابستانبهار بنفشه نرگس پاييز

 حاال نمودارهاي زير را با توّجه به متن درس كامل كنيد.

آب و هوا ميوه   رنگ
                                                         



15

نگاه   نگاه کردن به تصویر:  تصوير  1
را با دّقت ببينيد و به جزئيات آن توّجه 

كنيد.  

معني  فهميدن  براي  تفّكر:   2
از  را كه  تصوير، فكر كنيد و مطالبي 
تصوير برداشت كرده ايد، در ذهن خود 

مرور كنيد. 

3 گفتار: هر وقت آماده شديد، 
روِي صندلي معلّم بنشينيد و درباره ي 
تصوير براي دوستانتان صحبت كنيد. 

   تصویرخواني و صندلي صميميت 
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ن  بخوان و حفظ کن
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 شکوه قاسم نیا

�ت كال�غ �غ�بري دا�ش

ِ رد�غ�ت �گ�غ�ت رد �گو�ش

�غ�ت ك ر�ي ك �ت �بر�گ ها �ت

ِ رد�غ�ت ا�غ سر و دو�ش

ا�غه �پر�يد �ار ا�غ �ش

ا �تِه �با�غ د �ت �بال �غ

ه و گُل برغ �گ�غ�ت �با ��

هر �په را �گ�غ�ت كال�غ

�يد �پ ه �ت �پ �غ دِل هر �غ

ر�غِگ گل�بر�گ �پر�يد

د ، �بي حوصله �ش �بر�گ

د �ي ه �ك�ش ا�غ ه، �غم�ي برغ ��

ود �ب وا�ب �غ ا�پر�ك  حغ �ش
�ت �ش د ا�غ �با�غ و �گدغ �پَر �غ
د �غ�ي هر �په را د�يد و �ش

�ت ه�غه ي د�ش ا �پ �بُرد �ت

�غ�ت �ت �گر�ي هو ا�غ د�ش �آ
�ت �به ده َرمه �بر�گ�ش
د عا�ت�ب�ت �با�غ ر��ي

�ت �به ده بر ا�غ د�ش �غ�

�باد، هوهو مي �كرد
ا�بر، هي مي �بار�يد

برِ دا�غ كال�غ �غ�
د �ي �پ �ي ده �به ده مي �پ




