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قشر  -طالییهای خوشه -هابوته -برّاق -مزارع -زینت -گلگون -منظره -حشرات -هاگودال

 -طبیعت -جال -صنوبر -غوک -افروزجهان -معرفت -خودنمایی -کردگار -هوشیار -نازکی

  .هادرهّ -نظاره -هنرمند -های آتشینرنگ

 
 یخانواده افراد با تاجر که شنید در پشت. بگیرد صدقه عنوانبه پولی تا رفت تاجری یخانه در   به فقیری روز یک

 با وقتی: گفت و کرد را خودش کار حساب فقیر ؟ایدریخته دور را ارزشکم چیز فالن چرا که کندمی دعوا خودش
! ببخشد؟ من به چیزی که باشم داشته انتظاری چه دیگر کند،می دعوا ارزش کم چیز یک سر اشخانواده افراد

 و کمک: گفت فقیر خواهی؟می چه: پرسید او از و دید را فقیر مرد. شد خارج خانه از لحظه همان در تاجر فاقاً اتّ 
 اتخانواده افراد با که را هاییحرف من آخر: گفت فقیر چرا؟: گفت تاجر. خواهمنمی حاال ولی خواستممی صدقه

 «خروار. به بخشش دینار، به حساب»: گفت و داد فقیر به پول مبلغی و خندید تاجر. شنیدم زدی،می

 ......................................................................کرد؟اش دعوا میچرا تاجر با خانواده

 ...............................................................تاجر رفت؟ یخانه برای چه مرد فقیر به درِ

 ............................................................................یا تاجر به مرد فقیر کمک کرد؟آ

 ...........................................چیست؟« فقیر حساب کار خودش را کرد»ی مفهوم جمله

 ............................................ی طالیی این داستان، کدام جمله است؟به نظر شما جمله

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان دانش و  ی آموزشی برای اولیانکته
اند، پاسخ برخی از هدفمند طراحی شده« خواندن و درک متن»های بخش پرسش

آموز باید است. اما، دانش صورت روشن در متن آمده( به1ها مانند پرسش )آن
که هدف از آن، های دیگر پاسخ دهد با استنباط )برداشت ذهنی( خود به پرسش

  .رسیدن به درک متن است
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 حرفی بنویس. چهارکلمه  پنج« آفریدگار زیبایی»به درس  توّجهبا 

 

 کامل کن. مناسبی هاجاهای خالی را با کلمه «خدا و متن درس آفریدگار زیباییشعر »به  توّجهبا 

 را شنیدم.  ......................، یک چند، نماز  ...................خدا را در دل خود 

 شروع به کار کردند................. .....که بین آنان داوری کند. چهار ................... خورشید 

...... ........... هاآندرختان هلو، بادام، سیب و درختان دیگر برد و بر ...... ...........نخست دستی به 

 خت.آوی................... های از گل

 . ی مناسب بنویسها، کلمهی خالی  روی درختهادر جا

        

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان و دانش ی آموزشی برای اولیانکته
 واژگان بندیطبقه و ذهنی نظم ایجاد باعث مناسب، هایکلمه نوشتن و انتخاب

 .شودمی
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 بنویس. هاآنبار از روی ص کن و یکرا مشّخ  هاآن ؟در متن درس آفریدگار زیبایی آمده استها کدام کلمه

 آلودگی صوتی -تصمیم -سهام خیام -وگوگفت -ایگنبد فیروزه -هایگودال

 
ترکیب کن  ماه های داخل شکلرا با کلمه ی داخل ستارههاه به متن درس آفریدگار زیبایی، کلمهبا توّج 

 بنویس.در جاهای خالی و 

 
 های زیر را از درس پیدا کن و بنویس.هم معنی کلمه

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان و دانشی آموزشی برای اولیا نکته
 را نوشتن صحیح مهارت و دیداری یحافظه خالی،جای صورتبه هاهکلم نوشتن

 .کندمی تقویت آموزدانش در
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 توانی از مداد رنگی هم استفاده کنی()می .پر کن مناسبجاهای خالی را با حروف 

چنان زیباست  اید،اشی کرده..ّ .چه شما نـدست! آن....اشان چیر..ّ ..رشید گفت: ای نـ....پس خـ
 د....را نبینـ هاآناست مردم یکی از  ....که دریـ
های اشی.ّ...ارید مردم نـ....وجود آورید. بگـخود را به ...ر شگفت انگیـ...کنید و ااشی .ّ ..بت نـ...شما به نـ
 ت ببرند...ّ .لـ هاآناره کنند و از تماشای ....شما را نـ

 وشیار.....ر ....برگ درختان سبز در نـ
  .رفت کردگار...ش دفتری است مـ....هر ور

 
 تر تقسیم کن و بنویس.موضوع کوچک سهی زیر را به های کل  موضوع

 
 

 ص کن.با مداد رنگی مشخ  را آن است؟یک از بندهای زیر، یک بند منسجم کدام

ی اسالم را به وسیله هاست. خدای مهربان دینِترین دیندین اسالم بهترین و کامل لاوّ بند 

به ما و بهترین روش زندگی را « پرستش خدا»د )ص( برای ما فرستاده است تا راه حضرت محمّ

 و چه کارهایی حرام است.« حالل»دهد که چه کارهایی بیاموزد. دین اسالم به ما یاد می

گاهی ممکن است بعضی از اعضای خانواده برای تحصیل در دانشگاه یا کار به شهر دیگری  دوم بند 

ند کمی کند، او پاهایش دردی ما زندگی میبروند و مدّتی دور از خانواده زندگی کنند. پدربزرگ در خانه

  و نیاز به مراقبت دارد.

 

ــــــــــآموزان و دانشی آموزشی برای اولیا نکته ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ـــ
 و نسجاما باهم آن هایجمله که شده است، درست جمله چند از منسجم: بند

 خواننده به کامل طوربه را نویسنده پیام و دارند معنایی و لفظی صحیح ارتباط
 .کندمی منتقل
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 را در یک بند بنویس.« خدا»پیام شعر 

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

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

......................................................................................................................... 
 ی آن یک بند بنویس.درباره ؟اندازدرو تو را یاد چه چیزی میهتصویر روب

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

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

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

 

 

 
 از روی آن بنویس.بار یکپررنگ کن و را آن شده است.رنگ بیت زیر کم

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزان و دانشی آموزشی برای اولیا توصیه
 است ممکن کسی هر. نکنیم محدود را آموزاندانش ذهن تصویرخوانی، در! اولیای گرامی

 تفاوت همین در تمرین این زیبایی. بگوید و بیندیشد ،کند نگاه تصویر به خاص ایهزاوی از
 .هاستبرداشت و هادیدگاه




