
٤٦

1 با توّجه به درس نوشته ی زير را كامل كن.

ون آورد … ش را از ال اش 

3 حلزون می خواهد درخت را بشناسد. نام قسمت های مختلف درخت 
را برايش بنويس. نام درخت را هم بنويس. 

2 هر حيوان چه ورزشی می كند؟ بنويس.

شيرين كام 
باشيد.

سالم، دوست 
هميشگی

درس هفتم (خود را دست كم نگيرمي) 



٤٧

2 مرتّب كن.
ش ــ بازي ــ تا دم ــ  داشتم ــ دوستى ــ  او ــ با ــ  

زون ــ  ًا ــ زر ــ  هستم ــ وا

خوبی ها و بدی ها را جدا كن. 3

1 خرگوش می خواهد كلمه های تازه ی درس را بنويسد. در نوشنت كلمه ها 
به او كمك كن.

بدي خوىب  
………………………
………………………
………………………
………………………

………………………
………………………
………………………
………………………

سالم، دوست
 صميمی

هميشه خوب 
باشيد.

ــ  فه جوىي  ــ  اف  ا ــ  مى  ىب  را گوىي  ــ  ـ  ـ ّر  ـ   ـ ب  ـ  باىن  ـ
ري  ــ ر  و



< ا >

الف)
ب)
پ)

پبالف

٤٨

3 با هر دو كلمه يك جمله بنويس.
ز ون ــ         غول ــ 
 ــ اصًال ــ          

4 اگر دوستت يك شاخه گل به شما هديه بدهد، به او چه می گويی؟

1 از روی سر مشق زير دو بار بنويس.
سىت   باشد اىن دىل  د آور                    دل  تا 

2 درباره ی هر كدام از تصويرها يك جمله بنويس.

سالم، مهربان

گل باشيد.



٤٩

1 ده كلمه از درس بنويس كه چهار حرف چسبان داشته باشند.
ريمي ،  د: 

اين كرم شب تاب می خواهد برای دوستش حلزون نامه ای بنويسد و از  2
اين كه به او كمك نكرده معذرت خواهی كند. در نوشنت نامه به او كمك كن.

مانند منونه كامل كن. 3
 . ا مت شده ا باران باريده ا , 

 . ا مت شده ا باران باريده و 
. ده ا . او دو اش را با خودش  ــ امحد  پارك ر  ف ا

. ده ا د  بش را  . او  يده ا اىن خ ر ب دا ــ   مي 

سرسبز باشيد.

سالم، دانای
 باهوش



٥٠

خالصه ی درس را در چهار خط بنويس. 1

بنويس چه شده است؟ 2

در هر جای خالی به كمك ــِـ يك كلمه اضافه كن. 3
ـــــــــــ  ـــــــــــ ـ  ون آورد.  آسماِنـ  ش را از ال اش  ـــــــــــ  ـــــــــ  ـ  زوِنـ 
ي  ه  ي از الي  ـــــــــــ  ــــــــــــ  دند. خ رگوشـ  غول بازي  نده با   د  د.  ه 
گوش  ؟>  ت: < آىي با  بازي  زون با ديد ن خ رگوش  يد.  ون  بلندِ ــــــــــــ 
ا تا آن درختِ ــــــــــــ   . خوب حاال  ر بازي  ّ    خواستم با ي  ت: <ا
د  امن  ت: < اصًال   زون آِه ــــــــــــ ي  و  د.  دو بدومي.> تا آن   راه 
دو  دويدم.> ي داشتم و تا پاي درخت  ي ــــــــــــ ــــــــــــ   ش پا وم اي  راه 
در محلّ  زندگی شما به جای صبح  به خير و خداحافظ چه می گويند؟ 4

سالم، دوست
 خوش قلب

خداحافظ



٥١ خداحافظ

فّعالّيت های تكميلی



٥٢

درباره ی تصويرهای زير يك داستان بنويس.

باز هم سالم

به به چه كارهای 
خوبی!

١٢٣

٤٥٦


