
١٣١

دو بند اّول درس را يك بار بنويس. 1

به چيزهايی كه مال همه ی مردم است ثروت ملّی می گويند. غيرازجنگل  2
چه چيزهای ديگری ثروت ملّی هستند؟ درباره ی يكی از آن ها دو سطر بنويس.

حسام می گويد: 3
گربه رو ديوار حياطمون كمني كرده بود. به ماهيای حوضمون نيگا می كرد. يه دفه 

پريد تو آب حوض كه ماهيا رو بگيره اّما مث موش آب كشيده از تو حوض بيرون اومد.

می نويسيم:

به برگ های زير نگاه كن تفاوت آن ها را بنويس. 4

سالم، هميشه 
سبز

شاداب باشيد.

درس نوزدهم (اگر جنگل نباشد) 



١٣٢

جمله هايی را كه در آن كلمه ی شايد آمده است بنويس. 1

كامل كن. 2
ا دريا  ……… 

ت ………   ا 
ا  ……… 

به هر يك از اين كلمه ها كه می توانی، «گار» اضافه كن و با آن ها جمله  3
بساز.

باد …        
روز …     

    … 
ز …       آ

آ  يد …     
4 اگر بخواهی تصويری بكشی و بيرون جنگل نصب كنی، چه می كشی؟ 

آن را نّقاشی كن.

سالم، دوست 
جنگل

به به! چه 
خوب كشيدی.



١٣٣

1 پنج جمله ی مهمّ درس را بنويس.

را  است»  كلمه ی «ممكن  كلمه ی «شايد»  به جای  زير  جمله های  در  2
بگذار و جمله ها را كامل كن.

ــ شايد   شا ي در ……… .  
ي بازي گوش ……… .   ــ شايد ميمون 

ىي   ……… .   اده  ه ي  خا ــ شايد در 
عبارت زير را طوری كامل كن كه خنده دار بشود. 3

ق زد.  از  ان آسمان ر و  . نا ى رفت ر   در ي روز باراىن دو 
ت: آن  

چه جالب!

سالم، دوست 
خوش رو



١٣٤

جمله هايی را از درس بنويس كه در آن ها «اگر» به كار رفته است. 1

نوشته ی زير را با توّجه به درس كامل كن. 2
  ……… . ما از باالي  گذ روزي با هواپ

به تصوير نگاه كن و حدس بزن چه حيوانی از درخت آويزان است.       3
در باره ی آن حيوان دو سطر بنويس.

سالم، دوست 
باهوش

آفرين!!



١٣٥

با توّجه به درس كامل كن. 2
اشد ………   ا  

ف  شد. ان   از ا

به كلمه های زير «ين» اضافه كن و با هركدام يك جمله بنويس. 3
آ    

زر       
گ  آ

4 جمله ی پايان درس را به صورت داستان ادامه بده.
ا و دور ....................... ري در ي  ز ود. روزي روز د،    

1 از روی شعر زير دو بار بنويس.

«ار  »
ان   و    خوردمي ان   خبورندد ر  و  د   

سربلند باشيد.

سالم، نويسنده ی
كوچك



١٣٦

فّعالّيت های تكميلی

خدا حافظ



١٣٧

1 اين واگن ها وارد معدنی می شوند كه در شهر نيشابور است. پاسخ 
پرسش ها را در جدول بنويس و حرف اّول آن ها را كنار هم بگذار تا رمز معدن 

را پيدا كنی.

2 درباره ی معدن چه می دانی؟ دو جمله بنويس.

١ــ نام يكی از كتاب های درسی

٢ــ گلی خوش بو

٣ــ قطار روی آن حركت می كند.

دن .............

٤ــ باعث سالمتی و نشاط است.

٥ ــ نام درس …… است.

٦  ــ درختان در پاكيزگی …… نقش دارند.

سالم، سرمايه ی 
آينده

خدانگهدار



فصل هشتمفصل هشتم
هنر و ادب


