
 ۱آذرانه شماره                      

 » ای ایران « بخوان وحفظ کن 

 ثر حسین گل گالب است. این شعر ا 

 معنی و مفهوم شعر

 . است رکه خاکت سر منشأ هنهستی،ای کشوری  با ارزشای سرزمینی که مانند گهر، ای ایران: ۱بیت 

 باشی. همیشه جاودان وپایدار  فکر و اندیشه دشمنانت از تو دور باشه،: ۲بیت 

 هایم هست. جان من فدای خاک گرانبهستی ،من مثل آهن محکم هستم، سختنگ س گرتواای دشمن : ۳بیت 

 . از تو دور نمی شود من  فکرو اندیشه  ، و شغلم است  مهر ومحبت به تو مانند کار:۴بیت

 بمانی. ، همیشه پاینده و جاودان و برای توهیچ ارزشی نداردجان ما در راه تو ای ایران :۵بیت

 . وخاک دشت هایت از طال با ارزش تر است مانند مروارید و جواهر با ارزش ت های سنگ کوه: ۶بیت

 تو بگو بدون مهر تو چطوری زنگی کنم. هیچ وقت مهر تو را از دلم نمی توانم بیرون کنم،  : ۷بیت

 هست. نور و لطف خدا همیشه راهنمای ما جهان و آسمان وجود دارد، : تا زمانی که ۸بیت

 است  ۵و۴مانند بیت  ۱۰و۹بیت

 تو روشن و آشکار هست. سرنوشت من با  من ای ایران ای بهشت سرسبز:  ۱۱بیت 

 پرورش نمی دهم. دیگری ، به جز مهر تو در دلم هیچ چیزآتش مانند باران بر بدنم ببارداگر  : ۱۲بیت



 از بین می روم.  دلم بیرون بروداگر عشق به تو از ، مخلوط شدهوآمیخته وجودم با آب وخاک تو  :۱۳بیت

 است. ۵و۴مانند بیت  ۱۵و ۱۴بیت 

  وهروطالگ را به  دشت های ایرانخاک  ،»وجود داردتشبیهاتی که در این درس  درس: یزبان دانش     

  ، 

 .  د و سنگ های گرانبها تشبیه کرده است سنگ کوه ها را به مرواری

 اژگان امالیی درس: و     

 -در و گوهر –اندیشه ام  –پیشه ام   –سنگ خاره ای   -اندیشه ی بدان - چشمه ی هنر -مرز پر کهر

  -ار برون رود – سرشته شد  -نپرورم -خرم بهشت من  -نورایزدی

 : مترادف کلمات        

 مخلوط شده ،آمیخته سرشته= پیشه = کار،حرفه ، شغل          پرگهر= با ارزش       

 سنگ خارا= نوعی سنگ سخت پاینده= پایدار،استوار               ایزد= خدا               

 کلمات:  متضاد      

 شهرت ≠ گمنام       بیش≠ کم  فریاد≠سکوت      ≠ خالی        نمایان≠ آشکار         پر

 هم خانواده : 

 پاینده،پایدار، پایندگی ، بیندیش         مهر، مهربانی،مهربان        اندیشه، اندیشیدن

 شهری که زندگی می کنید مطالبی را بنویسید(.   می توانید با توجه به .) درس آزاد هست   تم هفس در      

 به سواالت زیر پاسخ دهید.      

   بدست می آوریم.  -———————راه ا بخشی از سواد و دانش خود را از م-۱

 معنی ومفهوم هر قسمت را ساده وروان بنویس.  -۲

 هرکه دراین چند خصلت کاهلی بورزد به مقصد نرسد. -الف

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 شما هم ای فرزندان به مقدار دانش وفهم خود بکوشید خویش را به نیکویی بشناسانید. -ب

------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

 . اندک اندک از کوه برداشتن شبیه به چه کاری است؟ در دو سطر بنویس  -۳

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 



-------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 اعدادمخلوط را به کسر وکسر ها را به عدد مخلوط بنویس.  -۴
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7        کسر وعدد مخلوط مساوی با عبارت داده شده را بنویس.    -۵ × 3) + 2 =  )   

                                                

    . هریک را بدست آور  حاصل -۶
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 دارد جمعیت زیادی زندگی می کنند؟  کمی  چرا در ناحیه کناره دریای خزر که وسعت -۷
 
 
 چگونه به وجود امده اند؟  رودها -۸
 
به وجود آمده است. --------------و--------------سفید رود از به هم پیوستن -۹  
 

به دریای خزر می ریزند. ------------------- و-----------------و-----------------رودهای  -۱۰  
 

 بخش های مختلف گوش را نام ببرید.   -۱۱
 

 چشم ما چه موقع تصویر را به خوبی می بیند.؟   -۱۲
 
 

 چگونه می شنویم؟  -۱۳
 

 بالل چه کسی بود؟  -۱۴
 

 ------------------- کرد ومی گفت:دانش مانند حضرت محمد) ص( مردم را به پرسش تشویق می -۱۵
 

 ------------------- شه وهم جا برابر خداوند همیشه تسلیم بود ومی فرمود :همی  ردحضرت محمد   -۱۶
 



 عزیزم : شادی حق توست، شاد باش و لبخند بزن                                                                  
             

 

   
                                                                                               


