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 درس چهارم : بازرگان و پسران 

 

 معنی کلمه هایی که در هر جمله مشخص شده است را بنویسید  -1

 )                        (  آموخته بودوزگار بسیار چیزها بازرگان مردی با تجربه بود و از حوادث ر -

 به مقصد نرسد )                   ( کاهلی بورزدهر که در این چند خصلت  -

 شود )                ( تهیدست اگر مالی به دست آورد و در نگه داری آن غفلت ورزد زود  -

 

 ید هر دو کلمه در هر ردیف را در یک جمله به کار ببر -2

 دانش و فهم :  -

 

 جایگاه و مقام :  -

 

 در جمله های زیر کلمه های مخالف را مشخص کنید  -3

 دوست و دشمن به دانایی او پی بردند  -

 ، پیر و جوان همگی از بنده های خدا هستند فقیر و ثروتمند ، جاهل و دانا  -

 

 در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید  -4

 پویای (  –جویای  –... سه مقام و مرتبه هستند ) گویای اهل دنیا ....................... -

 فضیلت (  –خصلت  –اگر بی هنر و ................... باشید از شما دوری جویند ) مهلت  -

 

 فعل مناسب را ساخته و برای هر کدام جمله بنویسید  -5

 .................................... .................................آمد : .....................................................            

 ............باز         گشت : ...........................................................................................................

 ............................................................................................گفت : ...........................            

 

 جمله ها را با واژه مناسب کامل کنید  -6

 خیش( –انسان به سبب عقل و هنر .......................... در میان مردم شناخته می شود ) خویش  -

 حیاط (  –زندگی خوب و با آرامشی داشت ) حیات  او در زمان .................... خود -



 

 

 می خواست ( –بازرگان ........................... فرزندانش چند خصلت را به کار گیرند ) می خاست  -

 

 جدول را کامل کنید  -7

 قصه ی مادربزرگ  –نوار درسی  –آواز بلبل   –درس معلم  –گریه نوزاد  –صحبت مادر  –شرشر باران 

 

 شنیدنی  نی گوش داد

 
 
 
 

 

 

 جاهای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید  -8

 فضای  –بکوشید  –بشناسانید  –هالک  –موذی  –صاحب 

 بازرگان............................ چند فرزند بود  -

 فرزندان هم در کنار پدر و مادر ........................ گرم و پر مهری داشتند  -

 به مقدار دانش و فهم خود ...................... خویش را به نیکویی .......................... او گفت شما ای فرزندان -

 موش چون ............................ است او را بیرون اندازند و در ........................... آن کوشند  -

 

 نیز ( را به کار ببرید  –حروف ربط مناسب ) هم  -9

 واست باز ..................... ستاره ها را تماشا کند احمد دلش می خ -

 او گفت چه هوای دلپذیری ! محمد ........................ تایید کرد  -

 شما می توانید کمکم کنید و مرا ...................... با خودتان ببرید  -

 کنم کالغ باز ....................... با تعجب گفت چرا باید این کار را ب -

 

 مفهوم ضرب المثل کم گوی و گزیده گوی چون دُر را بنویسید  -10

 

 

  


