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واژهنامه

جوی: پیدا کن، بیاب دمی: لحظه ای    
نهان: پنهان، مخفی صبحگاهت: هنگام صبح   

نشان: عالمت، نشانه

معنیبیت

که هم در خانه ی ما هست و هم نیست به مادر گفتم آخر این خدا کیست؟   
y ).معنی: از مادرم پرسیدم که خدا چه کسی است؟ )که هم در خانه ی ما وجود دارد هم جود ندارد

دمی از بندگان خود جدا نیست تو گفتی مهربان تر از خدا نیست   

y  معنی: مادر، شما به من گفتی که از خدا مهربان تر وجود ندارد و او لحظه ای از بندگان خود بی خبر نیست و
جدا نمی شود.

چرا هرگز نمی گوید جوابم؟ چرا هرگز نمی آید به خوابم؟   
y  .معنی: چرا خدا را هیچ وقت در خواب نمی بینم و چرا او جواب سؤاالت مرا نمی دهد

تو را دیدم، خدایت را ندیدم.« نماز صبحگاهت را شنیدم   
y .معنی: مادر، وقتی نماز صبح می خواندی، حرف های تو را با خدا شنیدم ولی خدا را ندیدم

خدا را در دل خود جوی، یک چند به من آهسته مادر گفت: »فرزند!    

y ».معنی: مادرم آهسته به من گفت: »ای فرزندم تو باید خدا را در درون خودت جستجو کنی

بهار و باغ و گل از او نشان است خدا در رنگ و بوی گل، نهان است   
y  معنی: خدا را در نعمت هایی که آفریده است باید پیدا کنیم مثل فصل بهار، درخت و گل که نشانه هایی از

وجود خدا هستند.
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بُود در روشنایی ها، خداوند«. خدا در پاکی و نیکی است، فرزند!   

y  معنی: فرزندم: خداوند را در کارهای خوببی که انجام می دهی می توانی پیدا کنی و روشنایی ها دلیل وجود
خداوند است.

پیام±درس:±این±درس±بر±وجود±خداوند±تکیه±می±کند±و±این±که±ما±می±توانیم±با±یاد±خداوند±دلهایمان±را±به±±±
سمت±روشنایی±ها±و±نیکی±ها±ببریم.

واژههایهمخانواده

صبح: صبحگاهت: صبحانه 
چوی: جوینده

نیک: نیکو: نیکویی
روشنایی: روشن

واژههایمتضاد

آخر ≠ اول هست ≠ نیست     
شنیدم ≠ نشنیدم دیدم ≠ ندیدم     
آهسته ≠ سریع نهان ≠ آشکار     

روشنایی ≠ تاریکی

تاریخادبیات

او±در±±± نوجوان±است.± و± از±شاعران±کودک± ± پرویندولتآبادی:

تصمیم± و± آمد± دنیا± به± اصفهان± در± فرهنگی± خانواده±ای± در± ±1303 سال±
او± اشعار± و± بپذیرد± را± پرورشگاه± کودکان± تربیت± و± سرپرستی± گرفت±

برای±بچه±ها±جنبه±ی±سرگرمی±و±تفریح±نیز±داشته±است.±
از±آثار±او±می±توان±به±»بر±قایق±ابرها«±،±»آتش±و±آب«±و±...±اشاره±±±
کرد.
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دانشزبانی

موقعیت »گاه« در آخر کلمات:
1- »گاه« به معنی زمان  *

مثال  

صبح + گاه ⇐ صبحگاه )هنگام صبح(
شام + گاه شامگاه ⇐ )هنگام شب(

2- »گاه« به معنی مکان:  *

مثال  

دانش + گاه ⇐  دانشگاه )محل تحصیل دانش(
کار + گاه ⇐ کارگاه )محل کار کردن( )یا ساختن وسیله(

 شعر خدا از کیست؟.۱

 ب( پروین دولت آبادی  الف( محمد حسین بهجت تبریزی

 د( مصطفی رحماندوست    ج( شکوه قاسم نیا

 کدام گزینه نشان دهنده ی زمان نیست؟.۱

د( دادگاه   ج( سحرگاه   ب( صبحگاه  الف( شامگاه

 در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟.۱

 ب( خدا در رنگ و بوی گل نحان است   الف( دمی از بندگان خود جدا نیست

 د( بود در روشنایی ها خداوند   ج( خدا را در دل خود جوی یک چند

 کدام گزینه واژگان مخالف را نشان می دهد؟.۱

 د( پاکی≠ نیکی   ج( شنیدم ≠ گوش دادم   ب( نهان ≠ آشکار   الف( صبح≠ سحر

 کدام گزینه نشان دهنده ی مکان نیست؟.۱

 د( دانشگاه   ج( سحرگاه   ب( درمانگاه   الف( ایستگاه
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 امالی کدام کلمه با توجه به معنی درست است؟.۱

 ب( نهان: پنهان 	 الف( صبهگاهت: هنگام صبح

د( جوی: پیدا کن    ج( نشان : عالمت

کدام گزینه معنی مکان را می دهد؟.۱

 د( کارگاه   ج( شبانگاه   ب( شامگاه   الف( صبحگاه

شاعر نشانی خداوند را در کدام یک از مخلوقاتش آورده است؟.۱

 ب(  پاکی و نیکی و روشنایی   الف( رنگ و بوی گل

 د( هر سه گزینه  	 ج( بهار و باغ و گل

 مصراع اول بیت زیر کدام گزینه است؟.۱
تو را  دیدم، خدایت را ندیدم.«  .......................................................«  

 ب( چرا هرگز نمی گوید جوابم   الف( نماز صبحگاهت را شنیدم

 د( دمی از بندگان خود جدا نیست   !ج( به من آهسته مادر گفت: فرزند

۱.0 کدام گزینه هم خانواده است؟

 د( آهسته: سریع   ج( روشنایی: تاریکی   ب( نیک: نیکو   الف( نهان: آشکار
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واژهنامه

جهان افروز: روشن کننده ی جهان تصمیم گرفتن: قصد نمودن، اراده کردن  
پذیرفت: قبول کرد داوری: قضاوت کردن    

نیلی: کبود رنگ، رنگ آبی تیره آویخت: آویزان کرد، پایین انداخت   
نشانید: گذاشت، قرار داد غوک: قورباغه     

قشر: الیه، پوسته زینت داد: تزئین کرد، آراست   
تاب نیاوردند: تحمل نکردند انبوه: بسیار، زیاد، فراوان    

معرفت: شناخت دل انگیز: جالب، زیبا     
چیره دست: ماهر، استاد، زبردست صنوبر: نام درختی است    

شگفت انگیز: تعجب آور، عجیب و غریب گلگون: سرخ رنگ، به رنگ گل سرخ  
گودال: محلی از زمین که فرو رفته است که گاهی آب در آن جمع می شود.

جالدادن: شفاف و پاکیزه کردن، صاف و بّراق کردن
برکه: گودی کوچک و کم عمقی که در آن آب جمع می شود.

معنیبیت

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار برگ درختان سبز در نظر هوشیار   

y  معنی: در نگاه و اندیشه ی انسان خردمند و باهوش، برگ سبز درختان مانند کتاب است که باعث شناخت
خداوند می شود.

پیام±درس:±این±درس±با±توجه±به±مخلوقات±خداوند±از±قبیل±فصل±ها±و±رنگ±برگ±های±درختان±و±پرندگان،±±±
به± نشانه±ها±می±توانند± این± به± توجه± با± انسان±ها± اشاره±می±کند.± بر±قدرت±خدا±در±آفرینش±موجودات±مختلف±

قدرت±خداوند±پی±ببرند.
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واژههایهمخانواده

اثر: تأثیر : مؤثر بقیّه: باقی     
معرفت: عرفان: عارف: معروف : تعریف هنرمند: هنرنما: هنر    

تصویر: مصّور: تصاویر: صورت طبیعت: طبع: طبیعی    
مزارع: مزرعه: زراعت: زرع سطح: مسّطح: سطوح   

مهاجر: مهاجرت: هجرت هوش: هوشیار: باهوش: هوشمند  
قشر: اقشار نقش: نّقاشی: نقشه    

نخست: نخستین زینت: تزئین     
زیبا: زیبنده: زیبایی پهن: پهنه: پهناور    

انتظار: منتظر منظره: مناظر: نظر: ناظر: نظارت  

واژههایمتضاد

شروع ≠ پایان بهتر ≠ بدتر     
نخست ≠ آخر اول ≠ آخر     

گرم ≠ سرد زیبا ≠ زشت     
تیره ≠ روشن پشت ≠ رو     

نازک ≠ ضخیم ناپدید ≠ آشکار    
بّراق ≠ کدر سفید ≠ سیاه     

دشوار ≠ آسان سنگین ≠ سبک    

واژههایمهمامالیی

جهان افروز - پذیرفت - هنرمند- نخست - آویخت - حشرات - غوک - بگذار - تصویر - منظره ای - 
انبوه - تمشک - تاپ نیاوردند - خوشه های طالیی - سراغ - ارغوانی - صنوبر - بّراق - اثر شگفت انگیز 

- معرفت - لّذت - چیره دست - ضخیم - دریغ - تشخیص - نوبت - نقره ای - نیلی - جال
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تمچــــر�ن

 صحیح و غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید۱½

صحیح   غلط   1( بهار و تابستان، خورشید جهان افروزن را به داوری انتخاب کردند. 

2( اول بهار قلم به دست گرفت و بر درختان هلو، بادام و سیب گردنبند صورتی آویخت.

صحیح   غلط    

صحیح   غلط    3( پاییز برای نقاشی خود از رنگ های تیره استفاده کرد. 

صحیح   غلط    4( دومین نقاش، جنگل را با بوته های انبوه تمشک زینت داد. 

صحیح   غلط    5( نقاش چهارم در یک روز تمام سطح زمین را به رنگ سفید در آورد. 

 جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن۱½

قشر، چیره دست، پذیرفت، جهان افروز، قلم، سبز تیره، انبوه، بّراق

1( چهار فصل ...................... به دست گرفتند و خورشید ...................... را به داوری انتخاب کردند.

2( تابستان با رنگ ......................، سراسر جنگل را رنگ آمیزی کرد.

3( خورشید گفت: »ای نّقاشان ...................... ! آنچه شما نّقاشی کرده اید، بسیار زیباست.«

4( زمستان سطح رودخانه ها را با ...................... نازکی از یخ، بّراق کرد.

5( تابستان کنار جنگل را با بوته های ...................... تمشک زینت داد.

 کلمه ی مناسب را از داخل کمانک انتخاب کن و در جای خالی قرار بده۱½

1(  در اطراف گودال ها گل های نرگس و بنفشه ................................... . )پروراند- پراکند(

2( بهار با خود گفت: »................................... خورشید به این تابلو نگاه کند.)بگذار - گذاشت(

3( تصمیم گرفتند خورشید جهان افروز را به داوری ................................... . )انتخاب کنند - انتخاب کردند(

4( خورشید به تصویرهای نقاشی پائیز ................................... . )نگاه کرد- نگاه می کند(

5( زمین را از نظر خورشید، ................................... )ناپدید می سازد - ناپدید ساخت(
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پاسخ کوتاه دهید۱½
1.  امالی درست هر کلمه را بنویس.

	نقاشان چیردست: ................................ 	رنگ ارقوانی: ................................ 

	شگفت انگیذ: ................................ 	دوشوار: ................................ 

	سرووسنوبر: ................................ 	تسویرهای نقاشی: ................................ 

	سطح بّراغ: ................................ 	غشرنازک: ................................ 

	بوته های انبوح: ................................ 	نظرحوشیار: ................................ 

2. کلمه های زیر را با نشانه های مناسب کامل کن.

5(د....ت 4(پـ....یرفت   3(نـ....ر  2(....نوبر  1(تـ....ویر 

10(گـ....گون 9(زیـ....ـت   8( مـ....اجر  7(مـ....ارع  6(....وک 

3. کلمه های به هم ریخته را مرتب کن و جمله را بنویس.

خوشه های طالیی - گندم - دشت - با- پوشانید - را

خورشید - ابرهای - جهان افروز - سفید- از- کرد- پشت- تماشا- تابستان- را- نقاشی

صنوبر - پوشش - و - کاج - سنگینی - از - پوشانید - برف- روی

رودخانه - یخ - از - قشر - کرد- سطح - را - با - نازکی - بّراق

زمستان - بسیار - نقش - خود - و - را - بسیار - دل انگیز - به- رساند - پایان - نگاره های - زیبا
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4. کلمات زیر را به ترتیب حروف الفبا مرتب کن.
» رودخانه - قشر - کبک - نوبت - تصویر - آتشین - سراغ - زینت - آفرینش - تشخیص - ضخیم - 

خوشه ها - دشوار - پوشش - بّراق - دل انگیز«

 / ............. / ............. / ............. / ............. / ............. / ............. / ............. / ............. / ............. / .............
............. / ............. / ............. / ............. / ............. / .............

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید۱½

1( چرا زمستان، نّقاشی اش را با کشیدن ابرهای خاکستری شروع کرد؟

2( به نظر شما جالی برگ های درختان در فصل پاییز به چه علّت بود؟

3( چرا از نظر خورشید، داوری میان چهار نّقاش دشوار بود؟

4( چرا برگ سبز درختان مانند دفتری برای شناخت خداوند است؟

5( کدام فصل، جای پای کبک، خرگوش و گرگ را نّقاشی می کند؟

6( مخالف واژه های زیر را بنویس.

تیره ≠ .................. دشوار ≠ ..................  ضخیم ≠ .................. 

اوایل ≠ .................. سطح ≠ ..................  

7( نمودارهای زیر را کامل کن. 

گل لوازم التحریر
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1( امالی کدام کلمه با توجه به معنی آن غلط است؟

 ب( غوک: قورباغه   الف( پزیرفت: قبول کرد

 د( معرفت: شناخت    ج( قشر: پوسته

2(کدام یک از کلمه های زیر صحیح نیست؟

 د( اشکال   ج( َمضارع   ب(لحظه   الف(شاخسار

3( هم خانواده ی واژه ی معلم کدام گزینه نیست؟

 د( علوم   ج( عالم   ب( عمل   الف( علم

4( کدام کلمه با کلمه های دیگر ارتباط ندارد؟

 د( لحظه   ج( هنگام   ب( خروج   الف( موقع

5( مخالف واژه ی »آخر« کدام گزینه است؟

 د( پایان   ج( اول   ب( شروع   الف( اولین

6( در کدام یک از کلمه های زیر با توجه به معنی )نمی توان( از حرف )ق( استفاده کرد؟

ب(  ار.... وانی: رنگ قرمز مایل به بنفش  الف(  ....ورباغه: غوک

 د( ....ـشر: پوسته   ج( .... ضاوت: داوری

7( شعر زیر بر چه معنی و مفهومی تکیه دارد؟
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار« »برگ درختان سبز در نظر هوشیار   

 ب( دقت نظر خردمندان و خداشناسان   الف( زیبایی آفرینش و طبیعت

 د( آشکار شدن راز طبیعت   ج( شناخت خدا از روی طبیعت

8( کدام ترکیب با بقیه فرق دارد؟

 د( تابستان گرم   ج( خورشید تابان 	ب( دشت های وسیع 	الف( النه ی پرنده

9( همه ی کلمه های نوشته شده در گزینه ها به هم مربوط هستند به جز ........................................

 ب( خرس، سنجاب و خورشید   الف( عقاب، شاهین و قرقی

 د( درخت، شکوفه، برگ  ج(  نور، خورشید و گرما
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10( در جمله ی زیر به ترتیب چه عالئم نگارشی به کار می رود؟

»خدایا این همه شگفتی  و دانایی را چه کسی در پرستوهای کوچک نهاده است«

 ! - ! )د   ج( ! - ؟    . - ، )ب   . - ! )الف

11( مفرد واژه های »اوایل، پیشینیان، آثار« به ترتیب کدام اند؟

 ب( ولی، پیشینه، اثر   الف( اول، پیشین، اثر

 د( اول، پیشینه، اثر  	 ج( ویل، پیشین، اثر

12( کدام دسته از کلمه ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده اند؟

 ب( خرگوش، حشرات، عسل، پروانه   الف( تصمیم، پذیرفت، گودال، صورتی

 د( پروانه، حشرات، عسل، خرگوش   ج( پذیرفت، تصمیم، صورتی، گودال

13( امالی کدام دسته از کلمات درست است؟

 ب( دریغ، صنوبر   الف( تشخیس، نظاره

 د( طبیعت، لتافت  	 ج( ظخیم، سطح

14( در پایان تمام گزینه ها، عالمت نگارشی نقطه قرار می گیرد به جز ...................................

 الف( خدایا! چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

 ب( یارب! مددی کن

 ج( خدایا! ما بر تو توّکل می کنیم

 د( الهی! چگونه نعمت هایت را برشماریم

15( در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟

» سطح رودخانه را با قشر نازکی از یخ، بّراق کرد؛ روی صنوبرها و کاج ها پوشش سنگینی از برف پوشانید.«

 د( هیچکدام   ج( سه   ب( دو  الف( یک
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