
 
 درس نهم فارسی 

 دوم دبستان

  
 

 

 

 

 

 آموزگار: نسیم قاسمینام 

 دبستان سمیه ونک

 
 آمدمی  همه جا چلچراغ موقع حرم داخلِ زینب

 اش نهاش بخواهم زیر لب ده ها می خواندند خواندن

 تجمعیّ می آیم کبوترهای برایم آن وقت صدای

 نزدیک خریده مقداری پاشید برمی چیدند گندم ها

 اذانِ مغرب حرم بیاورد در دُعا اوّلِ وقت امام رضا )ع(

 نمازِمان دانه ها وضوخانه هرگز گل دسته ها فراموش

 صدای اذان گذشت خوش حالی دسته دسته مشهد ده ها

   نورباران اتّفاق چاپخانه مغرب



 

 هم معنی لغات  

 

 

 

 زیارت: رفتن به مکان مقّدس

 

 

 حرم: جای امن ، گرداگرد مکان زیارتی

 

 

 چلچراغ: چهل چراغ، لوستر

 

 

 نورانی، درخشان، روشن نورباران:

 

 

جمعیّت: عدّه ای از مردم که جایی 

 .جمع شدند

 

 

 داشتند و می خوردند.دانه برمی چیدند: دانه برمی 

 

 

 خوش حالی: شادی

 

 

 گل دسته : مناره

 

 

 وضوخانه: جایی که درآن وضو می گیرند.

 



 

                                                                              

 

 متضاد لغات  

 آخر وقت ≠اول وقت 

 همیشه  ≠هرگز 

 دور  ≠نزدیک 

 کمتر ≠بیشتر 

 

 دسته دسته : گروه گروه

 

 

 پاشید: ریخت

 

 بیرون رفتن: خارج شدن

 

 داخل: درون

 

 تماشا کنیم: نگاه کنیم
 

نمی برد فراموش نمی کند: از یاد  



 

 سازیه واژ

 یعنی جایی که ..... =خانه  + واژه

 

 مانند:

 وضوخانه: یعنی جایی که در آن وضو می گیرند.

 گل خانه: یعنی جایی که در آن گل نگه می دارند.

 

 اضافه می شود و در آن صورت زمان فعل تغییر می کند.« می» گاهی در ابتدای یک فعل      نکته:

 من دعا می کردم.                              من دعا کردم  مانند:

 

 

 



 

 سوال

 :مرتّب کن و جمله بساز 

 ....................................................................................«» دارد ، آدم های ، خدا ، راست گو ، را ، دوست 

 » ...............................................................................«سخن ، آدم ، دعا ، با ، خدا ، می گوید ، در ، موقع 

 

 را بنویس: به هر کلمه خانه اضافه کن و معنی آن 

 معنی: ...........................................................................................................  وضو: ...........................  

 .......................................................معنی: .................................................... دارو: ...........................   

 ........................آشپز: ...........................   معنی: ...................................................................................

 

 .مانند نمونه کامل کن 

              .من نماز می خوانم  .................... تو نماز...              .................... او نماز...... 

           .................... ما نماز              .................... شما نماز .................... آن ها نماز 

 

  وفه شک ابری، ،هوا، بارانی درخت، ریشه،» کلمه مقابل را در آن به کار ببر.  سه جمله بنویس و شش» 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 



 
 .جمله ها را مانند مثال کامل کن 

 این انار ترش است.               انارِ ترش

 ..............................         آن کیف نو است       

 آن ................ درنده است.               گرگِ ................ 

 خوشمزه است.               .............................این سیب 

 

  له نگین چرا شکست؟اکاسه خ« کی بود ، کی بود » در داستان 

 

 

 

  باشد.« می » چهار کلمه بنویس که اوّل آن ها 

خورد آموزگارباز  


