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 درس اّول

      امال و واژه آموزي

1 سه جمله از متن را كه در آن ها 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�غي - رد�ي�غ ا�ب - ار�غ ي- �ت ي�غ م� گ �آ ا�غسار- ر�غ - هلو- �ش هان ا�غرو�غ �ب

آن ها 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.  اه . ا . ن .  �غ . ر �غ . م . �غ . ي    ع.  �غ
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6

ب 5

ی 4

ق 3

ف ذ 2

ه

ن ز 1

     هنر و سرگرمي

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

ماه  و  د  �ي ور�ش �غ داو�غد  �غ �غام  ام�ش �غرد   داد   راه�به   �كه  دل را  �به  �غ

ماه  و  د  �ي ور�ش �غ داو�غد  �غ �غام  ام�ش �غرد   داد   راه�به   �كه  دل را  �به  �غ

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

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

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

�غان ......................................... �ين �آ �ير�غ�ت �كه �ب د �پدغ �ي ور�ش 2 �غ   

�غ ....................................... . � �غا�غ�ك �ي ا�غه را �با �ت�ش 3 سط� رود�غ   

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

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

ك  .......................................  . وه �تمسش �ب �غگل را �با �بو�ته هاي ا�غ ار �ب 6  �ك�غ  

3  كلمه هاي جدول زير را در جمله هاي باال پيدا كنيد 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�غ�تم. رد�غ�ت �ب ا�غه  �بدا�غم . ا�غ �غ دا  ي�غ را رد�باره ي �غ � وا��تم همه �پ مي �غ

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

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

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

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

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

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

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

�پ ا�غسان  د�غد و ه�ي ك مي �ش �غه مي ما�غد�غد؛ رودها و رد�ياها �غسش ن ها �تسش ان و دا�غه ها �غمي �بار�يد، �آ رد�غ�ت

. ا�گر  دا دو��ت ا�غسان ها��ت : »�غ �يد و �گ�غ�ت �غده �غمي ما�غد.« رد ا�ين ه�غگام، ا�بر �غّ� وا�غي �غ و ��ي

�پ ا�بري �غمي �بار�يد.« ود، ه�ي �ب دا �غ �ط�غ �غ

و�ش  �تم:»�غ گ�غ وا�غده �بود�غد، ص��ب�ت مي �كرد�غد. � ي �كه �غ ا�ب �تم. �پدر و ماردم رد�باره ي �ك�ت ا�غه �بر�گسش  �به �غ

. او  دا��ت م، دا�غا�تر ا�غ همه �غ �يرغ : »��غ �با�غي �گ�غ�ت �يد.« �پدر �با مه� ي�غ را مي دا�غ � ما �كه همه �پ �به �ال سش

د.« �غ �ته �با�ش ه�ت�ي دا�ش گي �ب �غد� ا �غ د، �ت �غ د �بدا�غ واه�غ دار �كسا�غي ا��ت �كه مي �غ ي�غ را مي دا�غد 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؛ آن ها را نام ببريد. 

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

 درباره ی موضوِع »تابستان« کمي فکر کنيد. سپس آن را به موضوع هاي کوچک تر تقسيم کنيد. 
یکي از آن ها را انتخاب کنيد و درباره ی آن، یک بند بنویسيد. در نوشتن جمله ی موضوع، دّقت کنيد. 

همچنين توّجه داشته باشيد، جمله هایي که مي نویسيد، باید در تکميل جمله ي موضوع نوشته شوند.

تابستان

تعطیالت تابستان

موضوع كلّي:

موضوع كوچك تر: 

يادآوري  
در نوشتن یک بند، مراحل زیر به ترتيب دنبال مي شود:

1 انتخاب موضوع  
2 محدود کردن موضوع کلّي  

3 نوشتن جمله ي موضوع  
4 نوشتن بقيه ي جمله ها در تکميل جمله ي موضوع  




