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فرزند عزیزم ،معانی واژههای زیر را بنویس.
بیشه:

خالص:

آشفته:

مغفرت:

طبل غازی:

صیاد:

درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.
الف – شعر« شیر و موش» سرودهی ایرج میرزا است........................... .
ب -فقط افراد قوی میتوانند به دیگران کمک کنند........................... .
ج -برخی جمله ها ،برای آنکه پیامشان کامل شود ،به بخش دیگری نیاز دارند که به آن مفعول میگویند........................... .

پاسخ کوتاه بده.
منظور از « بلند آواز و میان تهی» چیست؟
...................................................................................................................................................

فرزند گلم ،ابیات زیر را به زبان ساده بنویس.
موش هیچ است پیش شاه وحوش

که تو شاه وحوشی و من موش

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

تو بزرگی ومن خطاکارم

از تو امید مغفرت دارم

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

کامل کن.
شورهزار یعنی............................................................................................................................................................................ :
سبزهزار یعنی........................................................................................................................................................................... :
اللهزار یعنی........................................................................................................................................................................ :

برای هر کدام از کلمات زیر ،یک کلمهی هم آهنگ بنویس.
شاه)........................(:

شیر).......................( :

موش).........................( :

غازی)..........................( :
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دانش آموز زرنگ ،نمودار جمالت زیر را رسم کن.
طاووس ،پرهایش را باز کرد.
معلم ،کالس را ترک کرد.
علی مداد را برداشت.

برای هر کدام از کلمات ،یک هم خانواده بنویس.
تشویق)............................( :

مشغول)...............................( :

علوم)...........................( :

منتظر)..........................(:

در هر گروه از کلمات زیر ،یک کلمه با سایر کلمات فرق دارد ،آنها را پیدا کرده و بنویس.
الف – منظوم  ،منظره  ،منظم  ،نظم........................... .
ب -سیب  ،پرتقال ،کاهو  ،موز........................... .
ج -رفت ،خوشحال ،دوید ،رویید........................... .
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معنی واژهها
جنگل -رهایی -پریشان -آمرزش -طبل جنگی -شکارچی
درست نادرست
ب -نادرست

الف -درست

ج -درست
پاسخ کوتاه

یعنی شخص نادان مانند طبل غازی از درون تهی و خالی است .اما آواز بلند دارد یعنی علم ندارد ولی سخن زیاد میزند.
معنی بیت
موش گفت :تو شاه حیوانات وحشی هستی و من یک موش هستم .موش در مقابل پادشگاه درندگان و حیوانات وحشی هیچی نیست و ارزشی ندارد.
گفت :تو بزرگی و من اشتباه کردم و از تو انتظار دارم مرا ببخشی.
کامل کن
نیزار یعنی :جایی که در آن نی روییده باشد.
سبزهزار یعنی :جایی که پر از سبزه باشد.
اللهزار یعنی :جایی است که در آن الله روییده باشد.
هم آهنگ
شیر(:دیر)

شاه (:راه)

غازی (:بازی)

موش ( :گوش)
نمودار جمالت

باز کرد

طاووس

ترک کرد

معلم

پرهایش را

برداشت

کالس را

هم خانواده
تشویق(:مشوق)

علوم.(:معلوم)

مشغول(:شاغل)

منتظر(:انتظار)

کلمات متفاوت در گروه
الف – منظوم  ،منظره  ،منظم  ،نظم.

منظره

ب -سیب  ،پرتقال ،کاهو  ،موز.

کاهو

ج -رفت ،خوشحال ،دوید ،رویید.

خوشحال

علی

مداد را

