
  :  چهارم هیپا اض  یر  فیتکال
 بخش کرس کامل شود  اض  یکار ر   کتاب 
ب تمر  قیجمع ، تفر  یرو  یکرس و مساله ساز   بخش  کنند  نیو ض 

 
  :  پایه چهارم لیف فاریساتک

 بچه های عزیز! 
وع یم کنیم به نام »  این مسابقه به صورت گرویه انجام یم شود. . «مسابقه هفت خواناز هفته آینده یک چالش ادبی را شر

ین امتیاز در مرحله اول)خوان اول( این مسابقه تمام کردن داستان نیمه تمام است.  باید به   این چالشبرای کسب بیشتر
 معیارهای زیر توجه کنید 

 پیدا کردن ایده جذاب •

 جمالت نگارش درست •

 امالی صحیح کلمات   •

ب المثل ها و اصطالحات   •  استفاده صحیح از شعر، ض 

 خط زیبا و خوانا  •

 استفاده از آرایه های ادبی مثل تشبیه  •
 این تکلیف یم تواند شما را برای چالش هفته آینده آماده کند: باید حسابی تمرین کنید تا در مرحله اول چالش موفق شوید. 

 ه دهید: . داستان نیمه تمام زیر را به سه صورت ادام1
کف   یهابرف یشما د یتا شا کرد جا یمبرف جابه یاش را رو برهنه یپاها کهدر حایل پرسک،.بود و هوا، شد و برف   عید شب 

که قصد ورود به   خانیم .کردشد فروشگاه و به داخل نگاه یم شهیتر آزارش بدهد، صورتش را چسبانده بود به شکم  رو ادهیپ
 ... به پرسک که محو تماشا بود، انداخت و بعد رفت داخل فروشگاه.  مکث کرد و نگایه فروشگاه را داشت، کیم

 دوم فعالیت 
 چه یم شد اگر مدرسه سادات مثل یک زیردریابی زیر دریا بود؟ موضوع انشا: 

ون یم فکر کن! پشت پنجره کالس به جای پرندگان، مایه های رنگارنگ  دیده یم شد. زنگ تفری    ح باید با لباس قواض بتر
 پنجره ها را باز یم کند 

ً
رفتیم و همیشه آقای قوچاب  و آقای نوحه نگران حمله کوسه ها بودند. یک روز هم متیر  کارگر اشتباها

 وارد کالس یم شود و...  ی غول پیکر و یک هشت پا
 فعالیت سوم

این است که نام شاگردانم را  ییک از آرزوهایمبچه ها من از دیدن و خواندن کتابهابی که شما نوشته بودید خییل لذت بردم. 
از اینکه سهیم در این موفقیت داشته کتابهای جهان ببینم. و مطمی   هستم این روز خواهد آمد و من جلد با ارزش ترین  روی 

 ام خدا را شاکر خواهم بود. 
 که خودت نوشته ای را به معلم فاریس ات هدیه کن  تا به عنوان یادگاری برای خودش نگاه دارد.   کتاب دیگریارم شنبه  امیدو 

در این چند روز حسابی بازی کن! مطالعه هم خییل لذت بخش است. شنبه برایم تعریف کن که چند صفحه کتاب خواندی و 
 .  چه مطالب جالنی را یاد گرفنر


