
١٢٤

می گويند مثل كوه باش يعنی چه؟ 4

1 جمله هايی را كه مربوط به منظره های كوه است بنويس.

با كلمه های زير جمله هايی غير از جمله های درس بساز. 2
رد      وه 

قّله            
حاال دو كلمه را در يك جمله به كار ببر.

3 دو شباهت و دو تفاوت تصويرهای زير را بنويس.

سالم، كوه نورد
كوچك

پايدار و استوار
باشيد.

درس هجدهم (كوه نوردی) 



١٢٥

1 قسمت اّول درس «قبل از رفنت به كوه» را بنويس.

كامل كن. 2
 … ّ وه …… ا ــ  خوا  

 … ّ ــ ا در آسمان …… ا
 … ّ اره  در  …… ا ــ 

اين تصوير چيست؟ 3

سالم، دوست 
طبيعت

بسيار خوب
گفتيد.



١٢٦

چرا برای باال رفنت ازكوه های بلند ازكپسول اكسيژن استفاده می كنند؟ 3

به  صدايت  تا  بگويی  جمله ای  چه  داری  دوست  باشی  كوه  در  اگر  4
خودت برگردد؟

ن زار 

زار

خدا   يارت

سالم، دوست
زيبايی ها

قسمتی از درس را (كه به طرف كوه حركت می كنی تا آن جا كه برای  1
استراحت كردن می نشينی) بنويس.

با كلمه ی داخل دايره مانند منونه كلمه های جديد بساز. 2



١٢٧

1 گزارش زير را با توّجه به درس كامل كن.
س   ان  ر و دو ز د مهراه آ ار  م.  رسه آ روز مجعه،  زود  

ومي… ردي  وه 

طبقه بندی كن. (        يادت باشد بعضی كلمه ها در چند ستون جا می گيرند ) 2

دو نكته ی مهمّ درس را كه به يادت مانده است يادداشت كن. 3

4 ضرب املثلی بنويس كه در آن كلمه ی كوه به كار رفته باشد.

ان   زار     بان   لكمه  دانساز  
 قلم

من

وه  

شن

سالم، گزارشگر
كنجكاو

خسته نباشيد.



١٢٨

قسمت «بعد از استراحت در كوه» را بنويس. 1

2 وسايل زير را به ترتيب الفبا بنويس.
شه، قمقمه، چادر، جع ي  ن،  ول ا ن،    ، وه،  ش  ب،  ط

ّه ي اّو  

نوشته ی زير را ادامه بده. 3
وچ  مه  ر  ي  دم؛ درخت  ه   د. از باال   دّره  وه   
د    ي منانده  ان  ز پامي لغز   يد.  دم. نا ق متاشا  دند.  ر  ر  

وط   …  دّره 

سالم، دوستدار
طبيعت

سالمت باشيد.



١٢٩

فّعالّيت های تكميلی



5

١٣٠

برای منظره ی زير: 
الف: با توّجه به شماره نام هريك را بنويس.

ب : حاال درباره ی تصوير چهار خط بنويس.

۱ــ …………………
۲ــ …………………
۳ــ …………………

۴ــ …………………
۵  ــ …………………
۶ ــ …………………

۷ــ …………………
۸ ــ …………………
۹ــ …………………
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سربلند باشيد.

سالم، دوست
تالشگر

86


