
٨٢

گفت و گوی تلفنی بّچه ها را با آقای بل بنويس. 1

2 با هر يك از كلمه های زير جمله بنويس.
ق 
غام 

راع  ا
و  فن 

ح رف ج ا 
3 تصّور كن سوار بر ماشني زمان به صد سال آينده سفر كرده ای ممكن 

است چه چيزهايی را ببينی؟

سالم، دانای 
كوشا

خداحافظ، اميد
 آينده

درس دوازدهم (سالم، آقای بِل) 



٨٣

1 خالصه ی درس را در شش سطر بنويس.

2 كامل كن. 
ا:   ........... فن  يا رو د  ل: .................         فن  مشاره ي 
در  : ........... ر پدر يا  فن حمّل   رسه: ....................                 فن 

شماره گيرها  در  كه  نشانه هايی  از  هريك  به  كلمه  يك  افزودن  با   3
هست، يك كلمه بساز.

ه ه           دا ش     ال: با           با
با  ار ىب  

دان

ه  
ر   

باننا
د

خدا نگهدار

سالم، 
روز به خير



٨٤

1 بخشی از درس را كه معلّم درباره ی مخترع تلفن صحبت كرده است 
بنويس.

2 سه پيام درباره ی استفاده ی درست از تلفن را بنويس.

ضرب املثلی  چه  از  باشد،  راز دار  بگويند  كسی  به  بخواهند  وقتی  4
استفاده می كنند؟

 

ور   ……… . ابان  دارم از 
ور  ……… . ابان  ……… ي از 

. ور   ابان  ……… از 
. ور   ابان  ……… از 

ور  ……… . ابان  داريد از 
ور  ……… . ابان  ……… ند از 

كامل كن. 3
ور ……… . ابان  داشتم از 
ور ……… . ابان  داشتي از 
د. ور   ابان  ……… از 

دمي.  ور   ابان  ……… از 
ديد . ور   ابان  ……… از 

د ……… . ور   ابان  دا از 

خداحافظ، 
دوست رازدار

سالم، دوست
 هوشمند



٨٥

سه بند اّول درس را كه می نويسی،به جای ده كلمه ی آن كلمه های  1
هم معنا بگذار.

س شد و ... فن داخل  ه  ّلم با ي د ًال: 

2 امني و آزاده چه وسيله ای ساخته اند؟ طرز ساخت و استفاده ی آن 
را در يك بند شرح بده.

3 اين كلمه ها برای شمارش چه چيزهايی به  كار می روند؟ بنويس.
د:  وند:                                                                           

سالم، مخترع 
كوچك

به به، چه خوب!



٨٦

1 سفارش های درس درباره ی استفاده ی صحيح از تلفن را بنويس.

جمله ها را مانند منونه، طور ديگر بنويس. 2
ون آ  ، آن را  اتاق آورد. اد ون درح اىل  آ را   الف  ) اد

ان   اتاق آورد. ان  را 

ش  ديد  دو ن آ و درح اىل    ب) بل درح اىل   دويد  طبقه ي پا
ّ شدمي. ه  ت: باأل

د. مه ر ر  گ  پ) آ درح اىل   

3 برای هرتصوير يك جمله بنويس.

سالم و
 سالمت

پايدار باشيد.



٨٧

فّعالّيت های تكميلی

خداحافظ



٨٨

1 برنامه ی يك روز جمعه ی خود را بنويس.

2 كدام يك از كارهايت جالب و ابتكاری بود؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خداحافظ، دوست
وقت شناس

سالم،
وقت به خير



فصل پنجمفصل پنجم
دينی


