
٩٠

بال های  هستند در  صورت جمع  به  كه  را  درس  كلمه های  همه ی  1
پروانه بنويس.

با كلمه های زير خاطره ی كوچ يك پرستو را متام كن. 2
كوه، جنگل، رودخانه

ه ا در آسمان ديده  ّ د  د  شد.  ا    ر شدمي.  ده ي  امن آ مهراه دو
مي… واز در آ واز داد. مهه در آسمان   ور  وي راهنما د  شد. 

3 چند كلمه ی ديگر مانند مثال بنويس.
ال + سازي            ال سازي

سالم،
دوست خدا

خدانگهدار

درس سيزدهم (بهترين خاطره) 



٩١

1 جمله هايی را كه در آن ها از كلمه های خاطره و خاطرات استفاده 
شده است بنويس.

به كلمات زير كلمه های مناسبی اضافه كن و با آن جمله بساز. 3
ي   شا 

ِف        
مه ي     

برای حرف زدن با خدا چه راه هايی پيشنهاد می كنی؟ بنويس. 4

كدام يك از كلمات زير را می توان با جمع  بسنت در دو ستون قرار داد؟ 2

سالم، آفريده ی خدا

خداحافظ، دوست
صميمی خدا

   انات

ه   ــ  ـ ج ا ّلمـ  ـ  يريـ  ـ  ـ  ـ  طيلـ  ـ  جودـ  ـ  هـ  ـ خ ا وفهـ  ـ  درختـ 
ت جوا   ــ پدر  ــ  



٩٢

         
  دانا     دانا دانا

بان

خالصه ی درس را بنويس. 1

2 اگر بخواهی خاطرات خود را به ياد بياوری و بنويسی به سراغ چه 
چيزهايی می روی؟

مانند منونه كامل كن. 3

سالم، دوست
با صفا

خدايارتان



٩٣

از روی درس، دو نوشته ی زير را كامل كن. 1

: آيا... ي…   روي شا 

هميشه دانا و توانا
باشيد.

سالم، دوست
خاطره ها

جمله های زير را با چرا و آيا پرسشی كن و جواب آن ها را بنويس. 2

بر سردِر اين مدرسه چه چيزی نوشته شده است؟ معنی آن را بنويس. 3

. وفه   ان  سال در ار  الف) در

دند. ىن   و     چ ز ن از  ند ب) 



٩٤

چند كلمه ی تازه از درس انتخاب كن و در دفتر زير بنويس. 1

اگر درس بهترين خاطره مربوط به فصل زمستان بود به جای جمله ی  2
زير چه می نوشتی؟ 

خدانگهدار

سالم

. صداي  آب رودخا و    ىب ا ا آف ف و  آسمان 
. ده ا ا را      

3 با استفاده از كلمه ها، نامه ی كوتاهی به خدا بنويس.
،  خوا درم، دارم، پدرم، دو ي، شت،  آ  يدي، 



٩٥

فّعالّيت های تكميلی

خداحافظ



٩٦

نوشته ی زير مربوط به فصل بهار است. اگر فصل پاييز باشد، آن را  1
چگونه نّقاشی می كنی؟ آن را نّقاشی كن.

حاال ديگر روی شاخه های خشكيده ی درختان جوانه های سبز و خوش رنگی روييده اند. 
شكوفه های سفيد و زيبايی روی بعضی از شاخه ها را تزيني كرده اند. پرنده ای را می بينم كه 

برگ قشنگی به  منقارش گرفته است و به سوی بلندترين شاخه ی درخت پرواز می كند.

معنی كلمه ها  را  از واژه نامه ی كتاب بخوانيم پيدا كن و بنويس. 2

موفّق باشيد.

پب

سالم، 
بهترين خاطره

غام ــ با ــ  ا ــ پا ــ 


