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 -1معنی کلمات زیر را بنویسید.
معلق:

فاسد:

هوس:

شوق:

حوادث:

طمع:

کهنسال:

گزند:

موذی:

 -2از میان کلمات زیر کلمات مترادف و متضاد را پیدا کرده و بنویسید.
تنبل – بلند شد – شروع – سست – سرد – ابتدا – پیر – برخاست -برنا  -گرم
مترادف ......................................................................................................................................... :
متضاد ......................................................................................................................................... :

 -3کلمات بهم ریخته را مرتب نموده و جمله را بنویسید.
شرطهای – یکی – موفقیت – کارها – دانایی – هوشیاری – از – در – بهرهگیری – است.
...............................................................................................................................................................................................................

 -4کلمههای زیر را با حروف مناسب کامل کنید.
الف – کا ....لی 

ب  -مـ....رگان 

ج  -منـ  ....ظر 

د  -امپرا  ....ور 

 -5هر دو واژهی (ایران  ،یکتا)را فقط دریک جمله بکار ببرید.
................................................................................................................................................................

 -6معنی و مفهوم جملهی زیر را به زبان ساده بنویسید.
موش اگر چه با مردم همخانه است ،چون موذی است او را از خانه بیرون اندازند و در هالک آن بکوشند.
............................................................................................................................................ .............................................................................................................................

 -7به نظر بازرگان ،مردم در جست و جوی چه چیزهایی هستند؟
 -8چرا کدو پس از شنیدن سن چنار به او خندید؟
 -9جمالت امری ،عاطفی  ،پرسشی و خبری را مشخص کنید.
 علی دارد درس میخواند......................... .
 وای چه کالس مرتبی! .........................
 امروز مدرسه میروی؟ .........................
 رضا آن در را باز کن......................... .
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 -11با نوشتن سه مثال جدول زیر را کامل کنید.
کلمه +گر

واژهی جدید

 -11ردیف و قافیه را در بیت زیر مشخص کنید.
توانا بود هر که دانا بود

زدانش دل پیر برنا بود

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

معنی
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 -1خراب – میل و آرزو – آویزان – عالقه – اتفاقات – زیادهخواهی – قدیمی – آسیب  -آزاردهنده
 -2مترادف :بلندشد ،برخاست  -ابتدا ،شروع  -تنبل ،سست
متضاد :پیر  ،برنا  -سرد ،گرم
 -3یکی از شرطهای موفقیت در کارها بهرهگیری از دانایی و هوشیاری است.
 -4الف -کاهلی

ج -منتظر

ب -مهرگان

د -امپراتور

 -5مردم ایران به خدای یکتا ایمان دارند.
 -6اگرچه موش با مردم در یک خانه باهم زندگی میکنند اما چون حیوانی آزار دهنده است او را از خانه بیرون میاندازند و سعی میکنند آن را بکشند و
نابود کنند.
 -7زندگی راحت  ،مقام بزرگ  ،پاداش نیک آخرت
 -8کدو چنار را مسخره کرد و به او گفت  :من در بیست روز از تو بلندتر شده ام و این نشانهی تنبلی تو در رشد است.
 -9به ترتیب  :خبری – عاطفی – پرسشی  -امری
-11
کلمه +گر

کار  +گر
رفت  +گر
زر  +گر
 -11ردیف :بود -بود

واژهی جدید

کارگر
رفتگر
زرگر
قافیه :دانا  -برنا

معنی

کسی که کار میکند.
کسی که کوچه و خیابان را تمیز میکند.
کسی که با زر زیورآالت میسازد.

