
٣١

از روی چهار خط اوّل درس يك بار بنويس. 1

با توّجه به درس جدول زير را كامل كن.   2

تفاوت های محيط زندگی در شهر و روستا را بنويس. 3
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شاداب باشيد.

درس پنجم (ما فقط يك كره ی زمني دارمي)  سالم،  پونه ی
 خوش بو



٣٢

1 امروز كه به مدرسه می آمدی در راه چه چيزهايی ديدی و شنيدی 
با توّجه به آن ها گزارش را كامل كن.

م …… .   ون آ سا …… از خا 

2 به اين پسر كمك كن تا كلمه ها را در جای مناسب قرار دهد.

3 برای كاهش آلودگی هوا چه پيشنهادی داری؟

وه  رومي. ه ي  دِش ..............  دا اي  الف ) 
ه دارمي. ه  ، بايد حمّله و  خود را پا ان  ..............  خا ب )  ا

ش  دو بدارند. ان  .............. را  ش ا ج     ) اي 
. اي آلوده   را ..............   د  )

سالم، گزارشگر
 كوچك

شاداب باشيد.



الف)
   ب)
   پ)

پبالف

٣٣

از روی نوشته ی گروه اّول، يك بار بنويس. 1

2 برای هر تصوير يك جمله بنويس.

3 صدای هر كدام را بنويس.

 

4 با هر كلمه، سه كلمه ی تازه بنويس.
و ...........   ...........   ...........           خواب ...........    ......... ..   .......

خور ...........    ...........    ..........
دست شما 
درد نكند.

سالم، دوست 
طبيعت



٣٤

كامل كن. 1
دند. ه  ي خود را  ارش  زان  ه دا آ  ي گذ

ي خود را ……………………… . ارش  زان  د دا آ  ي 

ي خود را ………………… . ارش  زان  د دا آ شايد  ي 
ي خود را ………………… . ارش  زان  ش دا آ شايد  ي 

3 با كلمه ی وسط توپ پنج كلمه ی تازه بنويس.

2 گزارش يك گل مسابقه را بنويس.

دانش

گل باشيد.

سالم به روی
 ماهت



٣٥

خالصه ی درس را در پنج خط بنويس. 1

كلمه های هم معنی را به هم وصل كن. 4
سراجنام                   آغاز
زندگی زيست                     
عاقبت شروع                     

درخت چه می گويد؟ در سه خط بنويس. 2

3 از روی سر مشق زير يك بار بنويس.

ّاس مييىن    > >
امن امن د   خود   در         پا    جوي     آبي     

سالم، هميشه 
سبز

به به، چه متيز!



خداحافظ٣٦

فّعالّيت های تكميلی



٣٧

زحمت  شما  زندگی  محّلّ  پاكيزگی  برای  كه  كسانی  از  يكی  به  نامه ای 
می كشند بنويس .

سالم، نويسنده ی 
خوب

عالی شد، 
آفرين


