
١٣٩

در اين درس حكايتی از گلستان سعدی آمده است. آن را بنويس. 1

گزارش يكی از سفرها يا روزهای تعطيل خودت را بنويس. 2

هر نويسنده يا شاعر را به آثارش وصل كن. 3
سعدی  قانون

فردوسی  مثنوی

شاهنامه ابوعلی سينا 

گلستان مولوی 

سرفراز و  
با نشاط باشيد.

سالم، غنچه ی 
گلستان

درس بيستم (خاركن و حامت طايی) 



١٤٠

از روی درس، سرگذشت سعدی را تا بازگشت او به شيراز بنويس. 1

درباره ی آن دو جمله  با ديدن اين تصوير به ياد چه هنری می افتی؟  2
بنويس.

كامل كن. 3
ب  ه اي  د ان ديدم  م. نا اط خا آ دن   اي ورزش   زود 
در  و  اتاق   فورًا   د.  ر ذ  اىي   ز مجله  ي   . ا شده  باز  د،   

   …… : ني  دف ياددا خود 

فكر می كنی چه كارهايی می توانی اجنام بدهی تا يكی از افتخارات  4
كشورمان باشی؟

سالم، گل
بوستان

خداحافظ، 
افتخار ميهن



١٤١

1 از روی سرمشق زير بنويس.
رند د و فل در  ا و  باد و   و  خور
ف آري  و   غفلت خنوري تا  ناىن  

داری  دوست  بيش تر  كه  را  گذشته  درس های  از  يكی  خالصه ی   2
بنويس.

با مخالف كلمه های زير يك جمله بساز. 3
دي:  ناجوا

         : ر
دا:            ا
          :

در اين حلظه هرچه به ذهنت می آيد بنويس. 4

 <سعدي >

سالم، هميشه
همراه

حلظه هايت
خوش



١٤٢

قسمت هايی از درس را كه به نظرت اهّمّيت بيش تری دارد، بنويس. 1

2 يكی از حكايت هايی را كه به ياد داری، بنويس.

3 به كلمه های زير «گاه» اضافه كن و معنی آن ها را بنويس.
آرام ...........: 

خواب ...........: 
ورش ...........: 

سالم، دوست
سعدی

خدايارتان



١٤٣ سرت درد
نكند

قسمت آخر درس را بنويس. 1

2 با كلمه های زير جمله بساز.
ان        ق ر

ان       اش ر
س زنان  س 

را  آن ها  می افتی؟  واژه هايی  چه  ياد  به  زير  كلمه های  ديدن  با  3
بنويس.

جوانیكودكی

سالم، دوست 
سربلند



١٤٤

فّعالّيت های تكميلی

خداحافظ، ...



١٤٥

به مناسبت هفته ی معلّم، نامه ای به آموزگار خودت بنويس و از زحمات او 
تشّكر و قدردانی كن. اطراف نامه را هم با نّقاشی هايت زيباتر كن.

          

             

            

            

         

       

      

      

     

      

     

سالم، اميد
معلّم

خداحافظ،
دوست قدرشناس


