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 پنجم وششمکالس: 

 

 کالس:        خانوادگی:    نام و نام

 )گزینه صحیح را عالمت بزن(های زیبا عالقه داشت؟قدر به گرفتن هدیهچرا پادشاه آن .1

 الف( حسود بود و دوست نداشت کسی به جز خودش صاحب چیزهای زیبا باشد.

 همتا، خوشبخت شود.کردن چیزهای بیخواست با جمعو می ب( او تنها بود، دوستی نداشت

 های جدیدی بگیرد.شد و دوست داشت هدیهها خسته میج( خیلی زود از هدیه

 خواست با بخشیدن آنها هر چه زودتر یک لحاف زیبا از پیرزن هدیه بگیرد.د( می

 )گزینه صحیح را عالمت بزن(داد؟ثروتمندان نمیفروخت یا آنها را به هایش را نمیوقت لحافچرا پیرزن هیچ .2

 اعتنایی کند.خواستند، بیمی الف( مغرور و متکبر بود و دوست داشت به ثروتمندانی که از او لحاف

 آمد.ب( از پول خوشش نمی

 هایش را به کسانی بدهد که بیش از همه به آن نیاز داشتند.ج( دوست داشت لحاف

 مندان را دوست نداشت.د( خودش فقیر بود و ثروت

 )گزینه صحیح را عالمت بزن(های دنیا را بدوزد؟چه چیزی باعث شده بود که پیرزن زیباترین لحاف .3

 هایش آنقدر زیبا باشند.ی خوبش باعث شده بود لحافی زیادی در خیاطی داشت و سلیقهالف( پیرزن تجربه

ای بخشیده بود که با استفاده از آن توانایی ویژهقلبی پیرزن به او ب( یک پری مهربان به خاطر خوش

 انگیزی بدوزد.های شگفتتوانست لحافمی

ج( دوست داشت به افراد نیازمند کمک کند و کسی که هدف و نیت نیکویی داشته باشد، توانایی انجام کارهای 

 کند.آوری را پیدا میبزرگ و شگفت

های طبیعت در به وجود ها و زیباییزندگی کرده بود و دیدن گلد( از کودکی در میان طبیعت زیبای کوهستان 

  کرد.های زیبا به او کمک میآوردن نقش

 

 

 

 

 



ی هم معنی هایی که زیر آنها خط کشیده شده را حدس بزن. یک کلمههای زیر معنای لغتبا توجه به حمله .4

 .برای آن کلمات پیدا کن و آن را بنویس

  بود. اده دستگشپیرزن خیلی مهربان و 

 ----------------------دست: گشاده

  کرد.بر آن کشور حکومت می  کاریطمعپادشاه 

 ----------------------طمع کار: 

 گزاریسپاس وقتی پادشاه تیله شیشه ای را به پسرک بخشید، پسر چنان با شادمانی از پادشاه 

 کرد که پادشاه بالفاصله به قصر برگشت تا چیزِ دیگری برای بخشیدن پیدا کند.

 ----------------------سپاسگزاری: 

 های زیر که در داستان بود را بنویسید؟معنای عبرت .5

 

  :پادشاه از خشم دیوانه شده بود ---------------------------------------------------------  

 شد:در اتاق پادشاه از شیر مرغ تا جانِ آدمیزاد پیدا می  -----------------------------------------  

  زد: برای داشتن یک لحافِ زیبا پَرپَر میپادشاه دلش ------------------------------------------  

  



 از بین تصویرهای زیر، کدامیک از کارهای پادشاه را از همه بیشتر دوست داری؟  .6
 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

ز بقیه کارهای پادشاه دوست چرا این کار را بیشتر ا

  ------------------------------- داری؟ 

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

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

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

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

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

 پادشاه در آفریقا

 پادشاه و دختر بیمار

 و رقصیدن با کودکان فقیرپادشاه  و پیرزن گرسنهپادشاه 

 در آمریکای جنوبی پادشاه 



 ی زیر را کامل کنید:هاجمله .7

 ی آن چیزهای زیبا، شاد و خوشبخت نبود پادشاه با وجود داشتن همه

  -------------------------------------------- چون

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

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

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

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

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

  

 

  کرد چون هایش به دیگران شاد بود و احساس خوشبختی میداراییپادشاه بعد از بخشیدن ---------------  

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

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

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

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

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

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

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



برای هر عکس هایی دارد؟ یک یا چند صفت از بین صفات زیر های زیر به نظرت پیرزن چه صفتدر هر یک از صحنه .8

 بنویس. انتخاب کن و زیر آن عکس

 ظلم ناپذیر،لجباز، بخشنده، خسیس، مهربان، شجاع، صبور، شادمان، مغرور، از خود راضی، پر تالش، دلسوز،  با محبت، 

 ، پر رو، غمگین، قدرتمندخردمند، ترسو، باهوش، زرنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

وقتی پادشاه، پیرزن 

را تک و تنها در دریا 

 رها کرد.

وقتی که سربازهای 

 خواستندپادشاه به زور می

از پیرزن لحاف بگیرند 

 ولی پیرزن اجازه نداد.

وقتی پادشاه از اینکه پیرزن 

را در دریا رها کرده بود، 

مان شد و دوباره نزد پشی

 پیرزن برگشت.



 تکلیف خانه:

 یرو ا ر داده بودهدیه  گرانیبه د شاه که ییزهایتمام چتصویر  وخت. پیرزند ییبایشاه لحاف ز یبراپیرزن فرض کنید 

 .کشیدلحاف آن 

هستند  ازمندیکه ن یبه کسان دیکه دوست دار ییزهای. اول چرزنیدرست مانندپ د،یلحاف درست کن کیشما هم قرار است 

 یزیآمرنگ هاهیهد نیاز ا یریرا با تصاو ریلحاف ز یها. سپس مربعدیاوریب ادیبه  دیکار آنها را خوشحال کن نیو با ا دیبده

 .دیکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دیسیونبکند، یم جادیدر شما ا یچه احساس نکهیچند جمله در مورد ا د،یکار با لحاف خود را تمام کرد نکهیبعد از ا
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