
 

 سوم دبستان کاربرگ قصه هفت برادر                                            

 کالس:                       خانوادگی:                                                                  نام و نام

 های زیر افتاد؟میک از اتفاقوقتی برادر هفتم گریه کرد، کدا .1

 

 

 

 

 

 

 

 یک اشتباه هستند: یک از جمالت زیر درست و کدامکدام .2

 

 های خیلی دور شنید، برای کارگران بیچاره دعا کرد و ها را از فاصلهبرادر اول وقتی صدای گریه

 اش ادامه داد.سپس به کار کشاورزی

 د یا ا بخورنبرادر دوم وقتی چشمانش را تیز کرد فهمید که صدها مرد بیچاره، بدون اینکه بتوانند غذ

 بخوابند باید برای پادشاه کار کنند.

 تواند در عرض چند ساعت دیوار بزرگی را تعمیر کند، از قدر قوی است که میوقتی حاکم فهمید کسی این

 های خوبی برای مردم فقیر بسازد.تواند با کمک او خانهته قلب خوشحال شد. چون با خودش فکر کرد می

 خواهند برادرش را در آتش بسوزانند، جای خودش را با او عوض کرد. برادر ششم وقتی فهمید می

 توانست به او آسیب بزند.شد و آتش نمیوقت گرمش نمیچون او هیچ

     

  



 

      جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: .3

 ضعیف  –اشک  -گریه نکنم  –خسته 

 کردند همیشه او را خوشحال نگه دارند چون اگر ناراحت تر بود و شش برادر دیگر سعی میرادر هفتم از همه کوچکب

 ای را در خود فرو برو ببرد.توانست دهکدهاو می ....................افتاد هر قطره به گریه میشد و می

 ها برای تعمیر دیوار باید روز و کار هستند. آن برادر دوم با چشمهای تیزبینش گفت: صدها مرد بیچاره مشغول

 . اندشده....................... و  .....................شب و شب و روز کار کنند؛ برای همین 

  :توانیمایم، میمه دور هم جمع شدهام! حاال که هگرسنه»هفتمین برادر گفت 

ا وقتی الزم نباشد، دهم تغذایی بخوریم و استراحت کنیم. من هم قول می

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

 

 جمله بنویس: یک ویر زیر، با هر یک از کلماتبا توجه به تص .4

   --------------------------------------------------------------------------  آتش:

  --------------------------------------------------------------------------- ماهی:

  --------------------------------------------------------------------------- هیزم:

  --------------------------------------------------------------------------- گریه:

 



 

 هایت گفتگو کن(. سپس پانتومیم یا نمایش آن را اجرا کن.کالسیی آن با هممعنای عبارات زیر چیست؟)درباره .5

 لرزاند  زمین را میل زمین لرزه خشم اش مث -----------------------------------------       

  چشم دوختن  --------------------------------------------------------------  

 حسابی گرسنه بود -----------------------------------------------------------------   

 تکلیف خانه: .6

 داری جای کدام یک از برادران باشی؟ یا دوست داری چه قدرت جادویی داشته باشی ؟  تو دوست

 با آن قدرت چه کار کنی؟ تصویر آن را نقاشی کن. دوست داری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


