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فرزند عزیزم ،معانی واژههای زیر را بنویس.
جاودان:
متانت:

سرنگون شدن:

شریف:

محنت:

مالطفت:

درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.
الف – شجاعت ،نترسیدن از تمام حوادث و رنج هاست........................... .
ب -باب اول گلستان سعدی«در اخالق درویشان» است........................... . .
ج -شعر کاجستان سرودهِ ی محمد جواد محبت است................................... .

کلمات زیر را به ترتیب حروف الفبا بنویس.
تفکر -مشغول -شاهنامه -آگاهی-حصار – احساس -غالم -لرزه -هنرمند
...................................................................................................................................................

شعرهای زیر را به زبان ساده بنویس.
از میان پرده ها پر می کشند

مرغ های خسته و پر بسته هم

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

پیش پای او به رسم پیشواز

ابر با رنگین کمان،پل میزند

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

متضاد(مخالف) کلمات زیر را بنویس.
شجاع...................... ≠ ..

جنگ ≠ ......................

پیروزی≠ ......................

آشنا ≠ ................. ..

با حروف در هم ریختهی زیر واژه بساز.
( م ح ت ل) ..........................

( ض ا ی ف)......................

( ز و ا پ ش ی ) ......................
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فرزندگلم ،در جملهی زیر واژهی «چون» چه معنی میدهد؟
پدر چون کوهی استوار در برابر مشکالت زندگی میایستد.
...................................................................................................................

مانند نمونه واژههای زیر را گسترش بده.
النه  :النهی زیبای پرندگان
کتاب:
دنیا:

کلماتی را که از نظر امالیی صحیح نیستند ،مشخص کن و شکل صحیح آنها را بنویس.
عاغبت -تعمل -بلوط-مالتفت– مخصوصن -حادثه -رهگزران-سازندهگی
...................................................................................................................................................
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معنی واژهها
همیشگی  -بزرگوار – واژگون شدن – سنجیده رفتار کردن – مهربانی  -رنج
درست و نادرست
الف -نادرست

ب -نادرست

ج – درست
ترتیب حروف الفبا

آگاهی – احساس – تفکر – حصار – شاهنامه – غالم – لرزه – مشغول – هنرمند
به زبان ساده بنویس
تصویر پرنده هایی که روی پرده ها هستند هم از بین پرده ها پر کشیده و به پرواز در می آیند
ابر برای استقبال و خوش آمد گویی به ایشان با رنگین کمان پل می سازد.
متضاد و مخالف
شجاع ≠ ترسو

جنگ ≠ صلح

آشنا ≠ غریبه

پیروزی≠ شکست
حروف در هم ریخته

( م ح ت ل)  :تحمل

( ض ا ی ف) :فضای

( ز و ا پ ش ی )  :پیشواز
معنی چون

به معنی مثل و مانند میباشد.
گسترش واژهها
کتاب ارزشمند فارسی  -دنیای بزرگ کودکان
غلطهای امالیی
عاقبت -تأمل -مالطفت– مخصوصاً -رهگذران-سازندگی

