
  6انه يتابست

 سالم گل پسرم 

خواندي ؟ نام  كتاب چند ؟ گذاشتيم هم با قراري چه تابستان اوّل روزهاي همان از هست يادت 

 و احساس كتاب نام كه خواندي نوشتي ؟ از اين به بعد سعي كن عالوه بر نوشتنكتاب هايي را 

 .خواندم خيلي قشنگ بود را......  كتاب:  بنويس مثال.  بنويسي كتاب ي درباره هم را نظرت

  

جمله هاي زير را بخوان و به دل خواه خودت آن ها را كامل كن ، سپس جمله ي كامل را ر  -1
 : دفترت بنويس

 .......  من كمك كن تا خدايا به

 ...... مادرم كاش

 ......  خيلي معلّم ما 

 ...... يك پرنده بودم اگر من 

 ....... دارم وقتي بزرگ شدم من دوست  

 ....... بودم  پدرم اگر جاي 

 .....  كه اين براي دارند دوست را خود معلّم  بچّه هاي كالس اول



 اگر دوستم عصباني باشد، من .......

 به نظر من اگر همه لبخند بزنند ......

  

 بعضي كه بنويس و كن پيدا داستان از را  كلماتي و بخوان را نديدي ديدي شتر المثل ضرب – 2
 .است پايين در ها نقطه از بعضي و باال در ها آن هاي نقطه از

 مانند : باهوش، چشمش ، شيرين و .....

چه شكل هايي رامي تواني نشان بدهي؟ شكل ها  ها آن با باشي داشته كبريت چوب 5 اگر – 3
 را در دفترت بكش .

 دفترت در را داستان و كن مرتّب را ها جمله سپس ، بساز جمله و كن جا جابه را ها كلمه – 4
 . بنويس

 جا آن از /  بُرد/  و/  را  . آمد / باد مهربان / يك روز / ابرها 1

 . به زمين / خورشيد خانم / آن وقت / خنديد . 2

 . نديده بود / خيلي وقت / خورشيد خانم را / بود / كه / زمين . 3

 . خورشيد / جلوي / ابرها / نشسته بودند / هميشه . 4

 فعاليّت ، پرينت از پس و كن دانلود را رياضي تمرين ي برگه و كن كليك زير تصوير روي بر –5
  ده را انجام بده .ش خواسته هاي
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 دفترت در را زير سئواالت جواب و بخوان را 1 هاي نشانه هاي درس فارسي كتاب روي از – 7
 . بنويس

 ه ي خود چه داستاني را تعريف كرد؟نو براي  / مادر بزرگ1

 / چه چيزي باعث شادي و توانايي انسان در انجام كارها مي شود؟2

 / نام چند ورزش كه صد اي آخر آن )ه(ِ باشد را بگوييد؟3

 .بگوييد را دارد )گ (صداي و كنند مي زندگي جنگل در كه حيوان چند  / نام4

 ر در آن به كار رفته است ؟دوبا ،(گ) صداي كه شناسي مي حيواني چه  /5

 گيريم؟ مي اي نتيجه چه ، درس اين از چيست؟(  برد مي اتاق  / نام درس ) پدر قوري را به6

 / به چه جايي شاليزار مي گويند؟7

 / گرما ورروشني زمين از كجاست ؟8

 / هنگام شب در آسمان چه چيزهايي را مي بيني ؟9

 به چه جاهايي چراگاه مي گويند؟ /10

  

  

  اميدوارم از زيبايي هاي تابستان لّذت ببري .
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