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 ای منادا کدام اند؟در عبارت های زیر، کلمه

 
 انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید. «ق؛ظ؛س؛ض؛غص؛»با توجه به معنای هر واژه بهترین حرف را از میان حروف 

.ـه: داستان -1 .: شیفته، دوستدار -2 قـ.....  عاشـــ...

 ......ادقانه: همراه با راستی و راستگویی -4 حافــ.....: نگهبان، نگهدار -3

 هر یک از بیت های زیر، از چند جمله تشکیل شده است؟

 تعداد جمالت بیت

  ایمخستهنیــست گــه کــار، بسـی   ی خـود بسته ایمرو کــه در خـانه

  ز مـا خدمـت آید، خدایی تو راست  خدایا! جهان پــادشـاهی تو راست

  مــور ندیــدم چــو تو کــوته نــظر  خبرخنده کنــان گفــت که ای بی 

  اینیـــک بیــندیش کـــجا دیـــده  ایگفت یـــکی روز مــرا دیــــده

 ها را طبقه بندی کنید.فعل

 
    گذشته

    حال

    آینده

 های منادا را در در جای خالی بنویسید.های ندا را پیدا کرده و دور آن خط بکشید، سپس واژهدر هر مورد نشانه

 هایی که منادا هستندواژه هانمونه

  ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری  ای زبان فارسـی، ای دُرّ  دریای دری

  عشــق محمد بس است و آل محمد  جوانـیسعــدی، اگـر عاشقی کنی و 

  ای گنــبد گــیـــتی، ای دمـــاونـــد  ای دیـــو  بــلند  پـــای  در  بــــند

عبــارت

خداوندا، به فریاد دلم رس

خنده کنان گفت که ای بی خبر

خواهر خوبم، قدر خانواده را بدان

منــادا

دنوشت، خواهم گفت، خوردیم، می پردازیم، پاسخ دادند، خواهیم بخشید، خواهند رفت، می پرد، بدانی
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 معنای کلمات زیر را در مکان مناسب بنویسید.

 تهی مغز
 

 غرور
 

 مایه
 

 جان پناه
 

 جدول زیر را کامل کنید.

 صادق عطر دلیل غرور کلمه

     هم خانواده

 در هر دسته با توجه به نمونه، معنای هر واژه را روبه روی آن بنویسید.

 تالش کردن کوشش 
 ......................چرخش ......................رویش

 ......................پژوهش  ......................پرورش

 ......................شامگاهان ......................بامدادان هنگام بهار بهاران 

 هایی در وصف وطن بنویسید.با واژه های زیر، جمله
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