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درس 1  تماشاخانه

 1 جمله هایی را که در آنها یکی از واژه های »لطیف«، »طبیعت« و »محکم« به کار رفته است، بنویسید.

- پدیده هایی لطیف، زیبا و عجیب پیش روی ما هستند که به سادگی از کنارشان می گذرمی ... 

- یکی دیگر از این آفریده های زیبا و لطیف، گیاهان و سبزه ها هستند.

- مطالعه در طبیعت و تأّمل درباره ی چیزهایی که هر روز می بینیم و از کنارشان می گذرمی، راه مناسبی 

برای شناخت آنهاست.

- گاهی می بینیم همنی علف های نازک و لطیف از میان سنگالخ سر در می آورند، یا کف زمنی سخت و 

محکم را می شکافند.

 2 با حروف درهم ریخته ی زیر کلمه هایی بسازید که ارزش امالیی داشته باشند.
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عظیم / لطیف /  علیم /  فصل /  خط / فعل / صخره /  طفل / رطب / مطرب / مصلّی / مجلّه / طلبه / مِصر / 

عجیب / طرف

 3 شش واژه ی مخالف یا متضاّد هم بنویسید و آنها را دو به دو در یک جمله به کار ببرید.

جملهواژه ها

باران آمد و جوی های خالی را، پر از آب کرد.خالی )تُهی(پُر

آب و هوا بر سخت یا نرم بودن سنگ های هر منطقه تأثیر می گذارد.نرمسخت

خورشید طلوع کرد و تاریکی جای خود را به روشنایی داد.روشناییتاریکی

صفحه ی 8 و 9 کتاب درسیامال و واژه آموزی

نگارش
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جاهای خالی را با یکی از نشانه های ربِط »اّما، ولی، چون، زیرا، سپس، بعد« پر کنید.

1- مسعود کاغذ و قلم را از احمدآقا گرفت اّما / ولی نمی دانست از کجا شروع کند و چه بنویسد.

2- کوه ها منبع خیر و برکت هستند زیرا هزاران چشمه از دل آنها می جوشند. 

3- چون به خداوند اعتماد دارم، تمام سختی های زندگی را تحمّل می کنم.

4- استفاده از وسایل نقلیه ی موتوری، رفت و آمد را آسان کرده است ولی / اّما مشکالتی را هم 

ایجاد می کند.

5- متن درس تماشاخانه را با دقّت بخوانید، سپس / بعد به سؤاالت آن پاسخ دهید.

6- می توانی با استفاده از کتاب ها و نقل قول ها در باره ی آداب و رسوم محّل زندگی خود، بنویسی 

بعد / سپس برای آن یک عنوان مناسب انتخاب کنی. 

7- چون گل ها را خیلی دوست داشت، تصمیم گرفت از این راه جانشینی برای خود انتخاب کند.

صفحه ی 9 کتاب درسیدرک منت
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درس 2  فضِل خدا

 1 کلمه های زیر را با حروف مناسب کامل کنید.

تاثیرتوحیدفضل
زمزمه

 2 ابتدا حروف کلمه ی نوشته شده را جدا کنید، سپس مانند منونه برای هر حرف، دو واژه بنویسید.

مجسمه ج

مکتب خانه م

هزار

ننرگس

پیشانی

اجنم

ا

جعبه آدمی

خاموش

 3 در منت درس، واژه هایی را که آهنگ یکسانی دارند، پیدا کنید و بنویسید.

الله زار، نوبهار، شاخسار منونه: شمار، هزار، نهار 

با توجّه به منت حکایِت »درخت گردکان«، جمله های زیر را به ترتیب شماره گذاری کنید.

 2 زیر سایه ی درخت گردویی دراز کشید و به فکر فرو رفت.

 4 ناگهان گردویی از شاخه جدا شد و به پیشانی اش خورد.

 3 پیش خود گفت: »چرا خدا خربزه را روی بوته و گردو را روی درخِت به این بزرگی آفریده است«.

 1 مرد، خسته و تشته با االغش به یک جالیز خربزه رسید.

 5 بی درنگ خدا را شکر کرد و فهمید که هیچ کار خدا بی حکمت نیست.

صفحه ی 12 و 13 کتاب درسیامال و دانش زبانی

صفحه ی 13 کتاب درسیدرک منت
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 2 جاهای خالی را با نشانه های ) ،  : .  !  ؟ » « ( پر کنید.

پرنده ی کوچک و زیبا ناگهان به زبان آمد و گفت: »ای باغبان مهربان که با درخت ها مهربانی! مراخوب نگاه 

کن. ببنی چقدر کوچکم! من گوشت زیادی ندارم که تو بخواهی کبابش کنی و بخوری. همه  ی تن من پر و بال 

است، با استخوان های ریز. من حتّی یک لقمه ی کوچک هم برای تو منی شوم. چرا می خواهی مرا بخوری؟«

 3 در هر گروه، یک واژه با بقیه فرق دارد. دور آن را خط بکشید.

دانشمندطبیعتبهارپروازخدا

مطالعهنارونبستانپروانهاجنم

نازککردارکهنبالنهار

جست وجوکوهستانبلبلجذبباعث

پرسشآبالله زارآسمانلیل

صفحه ی 16 کتاب درسیهرن و رسگرمی و جمع بندی آموخته ها




