


(15درس چْارم دبستاى )راٌّوای گام بِ گام  فارسی 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی: ...............................   آهَزگار: ..................................

 کلوات هترادف درس

بیطِ : جٌگل                    خفتِ : خَابیدُ                    هَضکی : هَش کَچک                    آضفتِ : پریطاى

 هتغیر : خطوگیي             غازی : بی ارزش                 ّراس : احساس ًگراًی                   ٍحَش : جاًَرى ٍحطی

صیاد : ضکارچیهغفرت : آهرزش             البِ : التواس                       صید : ضکار                                      

دریافت : گرفت                 بطتافت : ضتافت کرد                         حَل ٍ ٍحص : اطراف     

 کلوات هتضاد درس  

هتغیر : ضاد                    آضفتِ : آسَدُ                     هَضکی : هَش بسرگ                  خفتِ : بیدار      

 غازی : با ارزش                ٍحَش : جاًَر اّلی            دریافت : ًرفت                                 بطتافت : حرکت ًکرد

 هعٌی بیت بیت درس

کِ هَش کَچکی خَاب ضیر را پریطاى کرد. ، جٌگلی خَاب بَدُ ضیری در یکبیت اٍل : یک 

.گاّی اٍ را رّا هی کرد ٍ دٍبارُ آى را گاز هی گرفت  ضیر را گاز گرفت ، هَش آًقدر گَشبیت دٍم : 

 .از رفتار هَش خطوگیي ضد ،ضیر بیت سَم : هَش آًقدر گاز گرفت تا ضیر از خَاب بییدار ضد 

 هَش بازیگَش در پٌجِ ّای ضیر گرفتار ضد. ؛دستص را باال برد ٍ سر هَش را گرفت  بیت چْارم :

 بیت پٌجن : ضیر خَاست هَش را در پٌجِ ی خَد لِ کٌد ٍ بِ آسواى ببرد ٍ هحکن هَش را بِ زهیي بسًد.

بیت ضطن : ضیر گفت : ای هَش بی ادب ٍ بی ارزش  ، چرا هي را اذیت هی کٌی ؟

یچارُ ترسید گریِ کرد ٍ بِ التواس افتاد.بیت ّفتن : هَش ب  

هَش گفت : ای ضیر هي در برابر ضاُ جاًَراى ٍحطی ّیچ ّستن.بیت ّطتن :   
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(15درس چْارم دبستاى )راٌّوای گام بِ گام  فارسی 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی: ...............................   آهَزگار: ..................................

 بیت ًْن : 

از تَ سپاس گسارم.

ضیر ،  تَ از هي قَی تر ٍ بسرگ تر ّستی هي هی داًن کِ خطا کارم ، هي از تَ اهید آهرزش دارم.

پٌجِ اش را باز کرد ٍ هَش ٍل کرد.بیت دّن : ضیر از ایي ّوِ التواس هَش رحوص آهد ،  

یر افتاد.گ ضکارچیبیت یازدّن : اتفاقا سِ چْار رٍز دیگر ،  ضیر در دام 

ضیر گیر افتاد. بیت دٍازدّن : ضکارچی برای ضکار یک گرگ دام ًْادُ بَد کِ یک

را بِ ضیر رساًد. یر افتادُ است بِ سر عت خَدضیر در دام ضکارچی گ دبیت سیسدّن : هَش کِ فْوی

تا ایٌکِ ضیر از داخل دام فرار کرد.هی کرد ،  جَید ٍ پارُیکی یکی بٌد ّا را با دًداى خَد هَش  بیت چاردّن :

رّا ضدى خَد از دام ضکارچی ضد. باعثبیت پاًسدّن : ضیر کِ در آى رٍز هَش را رّا کرد ،
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