
 

 

 
 با هر کلمه دو کلمه ي جدید بساز. 1
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چند وقت بود باران نباریده بود. جنگل زیبایی همیشه را نداشت. پرنده ي کوچک روي شاخه ي درختی نشست . سر خود را 
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تصمیم گرفتند با گفتن جمله هاي زیبا و باغبانی هر روز صبح زود بیدار می شد و به گل هایش آب می داد. یک روز گل ها  8
 قشنگ باغبان را خوش حال کنند. تو جمله ها را کامل کن.
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  ؟ ! )را بگذار.«» در       یکی از ( ،  :   متن زیر را بخوان و 15
 جواب او لبخند زد و   به مسجد رسیدي       رچرا دی         یحیی از او پرسید    آن روز وقتی مصطفی به مسجد آمد
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