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درس بيست و دوم (مداد  رنگی ها) 

از دو بند اوّ   ل درس يك بار بنويس. 1

استفاده  كلمه ای  چه  از  زير  وسايل  از  هريك  شمارش  برای  2
می شود؟

ش ←  (خت ) ال: 
جوراب (………………) اد ر (………………)  
ب (………………) م (………………)      اس 

به قبل و بعد كلمه های داده شده كلماتی اضافه كن تا جمله معنی دار شود. 3
............. شوق و ذوق .......................................................... 

لت .........................................................  ............. آ 
ا ..........................................................  ّ ه ي   .............
.............  و ............................................................ 

يكی از آرزوهای خود را نّقاشی كن. 4

سالم، هنرمند

به اميد رسيدن به 
آرزوهايتان
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1 از روی كلمه های تازه ی درس دو بار بنويس.

كدام كلمه با كلمه های رديف خودش ارتباط ندارد؟ 2
نّقاشی           رنگ             كاغذ           قلم مو            ميز 
ّجناری           تخته              گچ             ميخ              اّره     

مورچه            شاخ              نيش           چشم 
نوشته ی زير را كامل كن. 3

دم ……   س سوم  ّلم  ا  

سالم، دوست
 بهار

خداحافظ، معلّم
كوچك
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1 از روی دو بيت زير يك بار بنويس. 

چه  منايشگاه هايی  برپا  شده  شما  شهر،روستا  يا  مدرسه ی  در  امسال  2
است؟

شما  با  بخواهد  است  بوده  همراهتان  سال  يك  كه  شما  كتاب  اگر   3
حرف بزند چه می گويد؟

«سعدي»

سالم، دوست 
يك رنگ

خدا همراهتان

ند د اي            آدم          ا
ر وي      درد   آورد   روز چو  

رند ش   ز   ي        در   آ
ار و     را      مناند        د    
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گفت و گوهای مداد رنگی ها را تا «گفت و گوی مداد قهوه ای» بنويس. 1

كامل كن. 2

ا ……                                                  خو آ اد ر  ــــــــــــــــ ز ااز درس                                                  خو 
يدم ا ……                                                           ت را ــــــــــــــ   ز ل  يدمروان خواىن  س                                                        

دم ا ……                                                                 لّذت  دماز خواندن شعر خا ي   ــــــــــــــــ  ز                                                                   لّذت 
3 مخالف كلمه های زير را بنويس.

آ   ................…
ز ................…

ع ................… و
…................  
خداحافظ

سالم، 
 دوست دانا
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قسمت آخر درس را يك بار بنويس. 1

ميوه های مورد عالقه ی خودت را در فصل تابستان نّقاشی كن. 3

و 
مانند منونه كامل كن. 2

از  ار از  ار          
و 

  ن 

سالم، دوست
همراه

شيرين كام
باشيد.



خداحافظ١٥٦

فّعالّيت های تكميلی
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بودی.  ما  همراه  امروز  تا  اين كه  از  خوش حاليم  صميمی،  دوست  سالم 
اميدوارمي از مطالبی كه ياد گرفتی به خوبی استفاده كنی.

دوست دارمي نظر شما دوست عزيز را درباره ی كتاب خودت بدانيم. منتظر 
نامه و نظر شما هستيم.

          
           
           
           
         
        
       

     
     
    
    

سالم

خداحافظ، به اميد 
ديدار در كالس چهارم



talif@talif.sch.ir

Email


