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 درس دوم : فضل خدا 

 

 در عبارت های زیر معنی کلمه هایی که زیر آن خط کشیده شده است را بنویسید  -1

 )                ( خدای را که توان شمار کرد  فضل -

 )                ( و لیل و نهار کرد انجم خورشید و ماه و  -

 

 ف مناسب کامل کنید کلمه های زیر را با حرو -2

 مه زید                 زمحنه                         توهیر                       برثر                  تاحب

 

 با کلمه های زیر جمله بسازید  -3

 شبنم گل ها : 

 هنگام غروب : 

 نسیم مالیم : 

 

 کلمه های هم معنی را به هم وصل کنید  -4

 اندیشه                                 عجیب                

 تصور                                                شب 

 عمیق                                                 شگفت آور 

 لیل                                                   ستارگان 

 ژرف ، گود                     نهار                              

 انجم                                                  روز 

 

 شعر را کامل کنید  -5

 ابر آب داد بیخ درختان ...................................   

 شاخ ........................................................

 ...................................توحید گوی او نه .........

 هر بلبلی ....................................................



 

 

 

 با استفاده از کلمات مناسب جاهای خالی را کامل کنید  -6

 غرور  –سراغ  –لحظه  –خالق 

 

 در همان ........................ نسیم مالیمی شروع به وزیدن کرد  -

 .................... همه زیبایی هاست اوست که ...... -

 پروانه با ......................... در دشت به پرواز در آمد  -

 او از خواب بیدار شد و به ................... برکه رفت  -

 

 حروف در هم ریخته را مرتب کنید و در جای خالی قرار دهید  -7

 غ (  –ی  –ن  –م  –سرخی نشست ) گ  پروانه ناراحت و ........................ روی گل -

 ا (  –ش  –ت  –او هر چه ...................... کرد نتوانست خود را در آب ببیند ) ل  -

 ا (  –ش  –ز  –س  –ا  –گ  –ا  –تو باید از زمین .......................... باشی ) پ  -

 

 رویدادها را به ترتیب شماره گذاری کنید  -8

 به غیر از خودش از کس دیگری تعریف کند  پروانه عادت نداشت -

 او زیبایی خودش را تحسین می کرد  -

 در دشتی بزرگ و سرسبز پروانه ای زندگی می کرد  -

 در یک لحظه پروانه به فکر فرو رفت و متوجه شد همه زیبایی اش را خدا به او بخشیده است  -

 ی شست هر روز صبح از خواب بیدار می شد و صورتش را با شبنم گل ها م -

 

 نسیم ( یک بند بنویسید  –گلبرگ  –علفزار  –با چهار کلمه ) برکه  -9

  



 

 

 در هر ردیف کلمه ای که با بقیه تفاوت دارد را مشخص کنید  -10

 سرسبز  –جنگل  –دریا  –کوه  –دشت  -

 ماه   –ستاره  –باد  –ابر  –خورشید  -

 ساقه  –برگ  –گل  –آب  –ریشه  -

 

 

  


