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ی )1درس ماکتابخانه )کالس

ی بگو)صفحه و کن (6نگاه

1-. رفتند خود ی محله فروشی کتاب به خواهرش و ؛مادر پدر همراه به محمد روز یک

هم-2 و خود آموزگار برای برای کتاب آن گرفت تصمیم و خرید فروشی کتاب از کتابی او

. بخواند هایش کالسی

ی-3 کتابخانه به را ان گرفت تصمیم کتاب خواندن از همهپس تا دهد هدیه خود کالس

. کنند استفاده آن از دوستانش

ی صفحه نادرست و 6درست

نادرست-1

درست-2

نادرست-3

کتابخانه-4 طریق از توانیم می را خود های پرسش دستمپاسخ به دانا افراد و ,رایانه ها جله

.درست بیاوریم

سازی یواژه 7صفحه

: ونکته آید می ها کلمه اول در .هم رساند می را مشارکت همکارمفهوم : هم–همدرد–مانند

فکری

همره : +راه هم :همسایه +سایه هم

ی بگو)صفحه (8بیاموزو

توبگو: حاال
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. کردم تعریف خود دوستان برای ای خاطره . خریدم ای مجله دیروز

: شود می ترکیب زیر مانند کلماتی به مستقل ای

ای ای–دانه ای–پروانه ای–ستاره ای–پرنده کوزه

ما)2درس ی محله (مسجد
ی )صفحه بگو و کن (11نگاه

مانند مختلفی فرهنگی های قران,فعالیت آموزش های جلسه و جماعت نماز بر مساجدعالوه در

ی استفاده برای مختلف مسابقات و .کتابخانه شود می انجام مردم و کودکان

ه کالس مسجد .در شود می برگزار نیز متنوعی و مختلف هنری  ای

)ص نادرست و (11درست

نادرست-1

درست-2

نادرست-3

قران-4 ؟آموزش داشت وجود هایی کالس چه مسجد رایانه-نقاشی–عکاسی–در

( سازی ص(11واژه

هوش با ادب .با سازد می مرکب صفت و آید می اسم اول در :با نکته

یعنی .باحوصله دارد حجاب که کسی :یعنی حجاب با . دارد حوصله که کسی

. دارد سلیقه که کسی :یعنی باسلیقه . دارد ادب که کسی :یعنی باادب

ی )صفحه بگو و (11بیاموز

:توپ دهد (می )او صدای )و(که گوش–سوپ-نشانه
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وسیله : دهد می ) )و صدای (که )و ی –وقتی–واحد–اولین–ورزشکار–نشانه

:خوشحال دهد می )ا( صدای که )و( ی ––حوض–نشانه

صدا :سرو دهد می ) )ا صدای ها ترکیب برخی در )و(که ی آمد–نشانه و رفت

:بخوانید ندارد صدایی که ) )و ی خواهش–خواستن–نشانه

ص دریافت و 11درک

دیگر,توا-1 یک با شدن متحد و همکاری با هایش نوه و بیرونپیرمرد خاک از را چغندر نستند

. شوند پیروز و موفق کار این در توانستند نمی شدند نمی متحد هم با اگر بیاورند

و-2 کرد هاتقسیم همسایه میان را ان و کرد درست چغندر آش بزرگ دیگ یک آن با ن پیرز زیرا

. خوردند آن از همه

کوچولو)3درس (خرس
بگوص و کن  18نگاه

شیر به بودامیر شکالت و شیرینی خوردن حال در روز یک . دارد زیادی ی عالقه شکالت و ینی

امیر که فهمید و رسید راه از مادرش است.که خورده را ها شیرینی آلوده و کثیف های دست با

شود می مریضی باعث زیرا خورد را چیزی آلوده های دست با نباید که کرد نصیحت اورا مادرش

امیر هنگام .همین برد دکتر به اورا مادرش و گرفت سختی دلدرد

کرد معاینه اورا مهربانی و دقت با هم دکتر و کند معاینه را او تا رفتند دکتر پیش به مادرش و امیر

باید و بخوری را چیزی آلوده های دست با نباید دارد وجود میکروب جا همه در گفت او به و

. کنی رعایت را بهداشت همیشه

دلد خوردنامیر از قبل باید که فهمیده او است خوشحال و سرحال و سالم حاال او و شد بهتر ردش

. بشوید اول را هایش دست خوب خیلی , چیزی هر
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ص نادرست و 11درست

درست-1

نادرست-2

درست-3

درست-4 . کنند می زندگی کثیف های دست در ها میکروب

ص آموزی  11واژه

توبگو حاال

سر بر : .بی سازد می منفی مرکب صفت و آید می ها کلمه

گناه خود-بی بی

. ندارد هدف که کسی :یعنی هدف بی

. ندارد اهمیت که :چیزی اهمیت بی

. ندارد هنر که :کسی هنر بی

ندارد. سلیقه که :کسی سلیقه بی

. ندارد سواد که :کسی سواد بی

توبگو:  حاال

ص بگو و  12بیاموز

اینج را آن ؟تو ای ندیده ا

؟ ای ندیده طرف این را ها میکروب تو

( ص (11حکایت
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و نخورند ,چیزی اند نشده گرسنه که زمانی بودنددتا فرموده )ص(که اسالم پیامبر سفارش به زیرا

راز به و کردند بکشندعمل غذا از دست هم شدن سیر از پس و بخورند اندازه به گرسنگی هنگام

بودند یافته دست .سالمتی

4درس
ص بگو و کن 16نگاه

1-. شود می ما آزار باعث کامیون بوق صدای مانند صداها برخی

و-2 رسانند می آسیب ما بهشنوایی و هستند خراش گوش ,صداهای دعوا صدای سرو

. برند می بین از را ما آرامش

م-3 آرامش ما به و هستند دلنشین و ,زیبا پرندگان آواز صدای مانند صداها دهندبرخی ی

.

4-. شود می نوزاد خوابیدن و آرامش باعث مادر الالیی صدای

ص نادرست و 16درست

نادرست-1

درست-2

درست-3

.نادرست-4 داریم تمیزنگه همیشه را هایمان گوش نباید

ص ی ساز  17واژه

:بس خیلی :کوشش تالش :آغاز اول :جواب یارپاسخ

ص بگو و بیاموز 22حاالتوبگو:
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ثانیا-اوال–کال–فورا–غالبا–اکثرا–اکیدا

ص دریافت و 12درک

پرنده-1 بود خاک و گرد از پر پرهایش ,همیشه نداشت دوست را نظافت و کردن حمام و حنایی

. کردند می شکایت دستش از و بودند ناراحت او بد بوی از همه همسایه های

2-. بزنیم مسواک را هایمان ,دندان کنیم حمام کرد.مرتب رعایت را بهداشت باید ماندن سالم برای

 5درس
ص ونادرست 11درست

درست-1

درست-2

درست-3

.درست-4 نبود درستکاری مرد گوسفندان صاحب

ص بگو و کن 11گوش

گ-1 ی متوجه و افتاد او های حرف یاد ,به چوپان ی جمله این با وچون شد خود اشتباه و ناه

. بود خودش اشتباه کارهای ی نتیجه سیل آمدن و کرده اشتباهی کار فهمید

جمع-2 کم کم باشد داشته ادامه و بگذرد مدتی ,اگر باشد ناچیز و کوچک هم چقدر هر چیزی هر

. شود می وسیع دریا ی اندازه به و شود می زیاد و شود می

ی-3 نتیجه چگونه گوسفندان باریدنصاحب به شروع شدیدی باران روز ؟یک دید را خود کار

از گوسفندان همه و افتاد راه به بزرگی ,سیل بود برده چرا به را گوسفندان چوپان که زمانی و کرد

. رفتند بین
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ص سازی 11واژه

: مانند هستند مخالف باهم ها کلمه برخی

بارید کمی باران . بارید زیادی باران : .زیاد

. هست دروغگو او . است گو راست :او گو راست

است. کوچک ها آن ی خانه . است بزرگ ها آن ی :خانه بزرگ

ص بگو و 11بیاموز

میوه چند یعنی ها میوه

میوه چند یعنی ها گل

خانه چند یعنی ها خانه

کوچه چند یعنی ها کوچه

و کن صپیدا 11بگو

قطره–نصیحت–صاحب -1قطره

های–سفندهاگو های–حرف -2آب

-3آمّا

6درس
ص نادرست و 11درست

نادرست-1

درست-2
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نادرست-3

درست-4 . است فردوسی ((از برنابود پیر دل دانش ز بود دانا که هر بود ))توانا بیت

ص بگو و کن 11گوش

با-1 از غیر اید شده بزرگ دیگر بودند:شما گفته ها آن به مادرشان و پدر بایدزیرا کردن زی

. بگیرید یاد هم دیگری چیزهای

همین-2 به برسد نتیجه به زود داشت دوست و باشد آزاد خواست می دلش و بود کم صبرش زیرا

در وقت هیچ همین .برای شد می خسته هم زود و کشید نمی زیادی زحمت موفقدلیل کارهایش

شد نمی

امانت-3 گو راست , ؟پاکیزه داشت ویژگی چه .هدهد بود مهربان دارو

ص سازی 11واژه

. است (مشترک )خند ی کلمه

است مشترک ) )کوش ی کلمه

. است مشترک ) )پر ی کلمه

توبگو صحاال بگو و 12بیاموز

خواست-خوار-سخن-آموز

ص بگو و کن 12پیدا

-1-هادام–گرفته–صمیمانه–جاودانه–ساده–النه–همیشه–پرنده

سیاه-راه-2

.خواهش-3 ندارد صدا )و( حرف که هایی -خوانش–کلمه
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ص 11حکایت

آرامش و صبر

 7درس
ص نادرست و 11درست

نادرست-1

درست-2

نادرست-3

.درست-4 اند کاشته باغ در تالش پر باغبانان را ها گل و ها درخت

ص بگو و کن 11گوش

و-1 معلم از پرسیدن با توان کتابمی و مجله از استفاده و آگاه و دانا افراد مشورت با و مادر و پدر

مناسب های

. کنیم پیدا را خود های پرسش پاسخ رایانه یا و

ما-2 به تازه های سبزی و میوه که ها فروش .میوه میدوزند ما برای زیبا های لباس که ها خیاط

ومرتب اصالح ا مار موهای که .آرایشگرها فروشند .می کنند می

و-3 رفت و بود نامنطم ها افتاد؟خیابان می شهر در اتفاقی ؛چه نبود رانندگی و راهنمایی مامور اگر

مرور و عبور و شد می ایجاد خیابان در خطرناک های تصاف و ترافیک و بود نامرتب ها ماشین آمد

. شد می ماسخت

ص سازی 11واژه

گویند می کفاش دوزد می کفش که کسی به
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.ب گویند می فروش چارچه فروشد می پارچه که کسی ه

. سازد می کلید که کسی [یعنی ساز کلید

بگو 14بیاموزو

. است دور که کتابی یعنی کتاب .آن است نزدیک که کتابی یعنی کتاب این

است دور که کتابی یعنی کتاب همان . است نزدیک که کتابی یعنی کتاب همین

ص بگو و کن 14پیدا

داده–ساخته–خانه–هسته–رفته–خسته–پخته–کاشته–چه-1

نشاط–منظم-2 –با

ها-3 .گندم کنید پیدا را جمع های ها–کلمه ها–کوجه ها0کشاورزان–خبابان باغ–خانه

ها درخت ها–ها گل

دریافت و 18صدرک

و-1 کرد زاری و گریه افتاده تنور توی پیرزن خاله )فکرکرد کشید به0فریاد ,خاله تنور به خاله

تنور(

به-2 مورچه تا گنجشک از ها بچه تا گرفته مادرها و ها پدر و ها مادربزرگ و ها پدربزرگ از همه

اشتباه به و خوردند اش مزه خوش های نان از رفتندو پیرزن خاله ی خندیندخانه مورچه

 8درس
نادرست و 41درست

درست-1
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درست-2

ستنادر-3

درست-4 خدا با کردن دل و درد یعنی دعا

وبگو کن 41گو.ش

او-1 از خواستن یاری و خدا با زدن حرف یعنی

داریم-2 چیزها خیلی که اوست رحمت و لطف به و داده زیادی های مانعمت به خدا زیرا

باشم-3 اخالق خوش و مهربان باهمه و بگذارم احترام خودم ترهای بزرگ به کنم می خداسعی تا

. باشد داشته دوست بیشتر را من

به-4 و هستند دلسوز و مهربان بسیار ؟زیرا دارند دوست را ها مادربزرگ و ها بزرگ پدر همه چرا

. کنند می محبت همه

ص سازی 41واژه

خاله دختر :پسرخاله خاله عمو دختر :پسرعمو عمو

: داییعمه پسر دایی ذایی:دختر عمه دختر پسرعمه

ص بگو و 41بیاموز

حتی

ص بگو و کن 41پیدا

سعی–موقع–یعنی–دعا-1

مهربان-2 خودم از تر کوچک های بچه حتی و هایم کالسی هم با کنم می سعی همیشه پس

باشی! داشته دوست بیشتر تومرا تا باشم
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ج-3 در درس متن به بدهباتوجه قرار مناسب ی کلمه خالی ای

موقع . خواهیم می یاری او از و گوییم می سخن خدا با ....................دعا در

ص 44حکایت

. کنند همکای باید سفرهمه در داشت ماعتقاد و دانست نمی یارانش از برتر و بهتر را خودش چون

9درس
ص نادرست و 48درست

نادرست-1

درست-2

نادرست-3

درست-4

ص بگو و کن 48گوش

بدهد-1 دانه حرم های کبوتر به داشت دوست چون

بخوانند-2 وقت اول نماز و بگیرند وضو تا رفتند وضوخانه به

مغرب-3 اذان نزدیک

)ع(را-4 رضا امام حرم در خواندن نماز ؟زینب کند نمی فراموش وقت هیچ را چیزی چه زینب

کند نمی فراموش هرگز

سازی 48صواژه

گیرند می وضو که :جایی وضوخانه
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خوانند می نماز که :جایی نمازخانه

. کنند می داری نگه گل آن در که :جایی خانه گل

فروشند می دارو که :جایی داروخانه

پزند می غذا که :جایی آشپزخانه

کنند می چاپ مجله و روزنامه کتاب آن در که چاپخانه:جایی

ص بگو و کن 41پیدا

خوانند-1 فهمند–می نویسند–می کرد–می چیدند–می آییم–برمی خواست-0می –می

کند نمی

اذان-نگذشت–چلچراغ–مغرب-2

وضوخانه-3 وضو .رضا دارند ض نشانه که هایی کلمه

درک بیندیش و صبخوان دریافت 61و

کند-1 خوشحال را جانش ننه اینکه بودبرای سررفته اش حوصله که تمیزسوگلی به شروع

نگین خاله چینی به دستش کشید می دستمال داشت را طاقچه داشت وقتی ولی کرد خانه کردن

شکست و افتاد کاسه و خورد

حقیقت-2 گفتن و گویی راست مثل چیز هیچ زیرا گویم می را حقیقت سوگلی مثل هم من

نیست

 11درس
ص نادرست و 66درست

درست-1



BIAMOZ.COMاختصاصی/ دومفارسیگامبهگام 15 

درست-2

نادرست-3

تا–4 باشد داشته حوصله و صبر و کند نگاه چیز همه به دقت با . کند فکر خوب باید باید هنرمند

.) )درست باشد موفق کارهایش در

ص بگو و کن 66گوش

است-1 هنرمند دهد انجام فکر و دقت با را کاری که هرکسی

نقاشی-2 و عکاسی

بینیم-3 می که زیبایی تصویر هر توان می زیرا .عکاسی بگیریم عکس

به-4 دقت با کند فکر خوب باید ؟هنرمند باشد موفق کارهایش در تواند می چگونه هنرمند یک

. باشد موفق کارهایش در تا باشد داشته حوصله و صبر و کند نگاه چیز همه

ص سازی 66واژه

 قلمو

 رنگ نقاش

 نقاشی

 آهنگ

دانموسیقی  سرود 

 موسیقی

 سینمادوربین

 تایتر بازیگر فیلم عکاس

 فیلم
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ص بگو و 67بیاموز

. آمد خواهم .من رفت خواهد او

. پرسید خواهد پدرش از او . نشست خواهد پروانه

. است آینده زمان به مربوط ها جمله :برخی آینده زمان

ص بگو و کن 67پیدا

سفالگر-1

نگاه-2

ص 61حکایت

ک-1 استفاده خوبی به خود فکر از بود توانسته کودک آن بهچون ظرف به نیاز بدون را آتش و ند

. ببرد خانه

12درس
ص ونادرست 71درست

نادرست-1

درست-2

 گل

 سفالگر

 سفال

چرخ

 سفالگری

 نخ

بافت  فرش

قالی  دار

 نقشه



BIAMOZ.COMاختصاصی/ دومفارسیگامبهگام 17 

3-. نادرست

.درست-4 دارد قرار مشهد نزدیکی در توس شهر

ص وبگو کن 71گوش

نوشته-1 پهلوانان و ایران ی درباره زیادی های داستان آن در که است ارزشی با کتاب شاهنامه

. است شده

تمرس-2

را-3 شاهنامه او . سال ؟سی ؟چرا کشید زحمت سال چند شاهنامه کتاب نوشتن برای فردوسی

. دارد نگه زنده را فارسی زبان تا نوشت

ص سازی 71واژه

ترین :نزدیک تر نزدیک : نزدیک

دورترین : :دورتر دور

ترین :بلند تر :بلند بلند

ص بگو و 74بیاموز

مسابقه در گذشته سال .من شدم اول نفر مدرسه علمی

. شدم اول نفر علمی ی مسابقه در امسال من

وبگوص 74پیداکن

فردوسی-رستم–ایران–شاهنامه–فارسی–رضا–توس–مشهد-1

برگشتن-باارزشی-شاهنامه–کشیده–نوشت–شاعر–شهر–مشهد–گذشته-2

ص وبگو کن 74فکر
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اس-1 بزرگی شاعر فردوسی فارسیزیرا زبان تا کشید زحمت سال سی شاهنامه نوشتن برای که ت

. دارد نگه زنده زنیم می حرف آن با امروز ما که را

موالنا–حافط–سعدی–عطار-2

حکایت

ص دریافت و 77درک

1-. افتاد خار های بوته توی سر با و نتوانست اما کند پرواز درخت روی از گرفت تصمیم

کردن-2 بزرگ واقعیتیعنی شبیه کهدیگر کند تغییر قدر آن که طوری به ماجرا یا حرف یک

. نباشد

زیبا13درس ایران
ص ونادرست 81درست

نادرست-1

نادرست-2

درست-3

نادرست-4

ص بگو و کن 81گوش

بیستون-1 شیراز در سعدی ,آرامگاهخ اصفهان پل سه و ,سی شیراز نزدیکی در جمشید تخت

کرمانشاه

2-. ماست ی خانه ایران و کنیم می زندگی ایران در چون

شهرری-3 در طغرل شهرری–برج در باویه ابن –آرامگاه
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؟کرمان-4 دارد قرار کجا در بم ارگ

ص سازی 81واژه

اموختن محل یعنی دانشگاه

آزمایش محل یعنی آزمایشگاه

ص بگو و 81بیاموز

کو ان :دختر دختر چند یعنی :کودکاندختران کودک چند یعنی دکان

ص بگو و کن 81پیدا

ها-1 ها–دیدنی ها–کوه ها–دریاها–دشت ها-بناها–زیارتگاهها–جنگل قسمت

دانشمندان-آنان–زنان–مردان-2

ص بگو و کن 81فکر

قدیمی-1 و تاریخی بناهای زیارتگاهها مانند جدید جاهای دیدن و تازه های تجربه کسب برای

طبیعی ,مناظر

از-2 کنیم یادداشت شنویم می و بینیم می که را چیزی هر و گردشگری و تاریخی های مکان نام

. بگیریم عکس دیدنی جاهای

پرچم13درس
ص نادرست و 88درست

باشد(نادرست-1 می بیاموز سایت و مجموعه اختصاصی آموزش )این

نادرست-2
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درست-3

شهی-4 خون ی نشانه الله درستگل . است دان

ص بگو و کن 88گوش

است-1 سرسبزی ی نشانه

سفید-2 رنگ

3-. است شهیدان خون ی نشانه الله گل شود می دیده هم الله گل شکل به اهلل ی کلمه

4-. دارد پرچم یک کشور هر است کشور یک سربلندی و آزادی ی ؟نشانه چیست ی نشانه پرچم

بگو و 81صبیاموز

:کسی .سیستانی است سیستان اهل که

. است تبریز اهل که کسی :یعنی تبریزی

. است شده درست سنگ از که :چیزی سنگی

. است شده درست فلز از که :چیزی فلزی

ص وبگو 12پیداکن

صبح-1

الله-2

حیاط-3

وسط-4

صلح-5

ص وبگو کن  12فکر

ماست-1 سربلندی و آزادی ی نشانه چون
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تال-2 و خواندن موفقیتبادرس کسب برای کردن ش

دوستی-3 و صلح ی ؟نشانه چیست ی نشانه پرچم سفید رنگ

 14درس
ص ونادرست 16درست

نادرست-1

درست-2

درست-3

درست-4 . سیب و ,سیر سنجد ,سمنو ,سماق ,سرکه سبزه یعنی سین هفت

ص بگو و کن 16گوش

فروردین-1 اول روز

گذاریم-2 می سفره در چیز هفت .زیرا شود می شروع س حرف با که

روشن–آینه–قران-3 ماهی–سنجد–سبزه–سیر–سماق–سمنو–سرکه–سیب–شمع

اب تنگ در قرمز چک کو

بزرگ-4 . روند می دیگر یک بازدید و دید به ؟مردم کنند می کارهایی چه ما کشور مردم نوروز در

دهند می عیدی ترها کوچک به ترها

سازیژوا 16صه

. کند می ورش که کسی :یعنی ورزشکار

. کند می خدمت بهدیگران که خدمتکار:کسی
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ص بگو و 17بیاموز

فرشتگان

گذشتگان

زندگان

ص وبگو 18پیداکن

سماق–سفره–سرسبزی–سال–ساختن–سیب–سیر–سنجد-1 سمنو–سبزه سرکه

ها–اعضا–دعا–اعضا–عید–طبیعت-2 باعث-عیدی–بعضی-عشرو-شمع

ص بگو و کن 18فکر

هم-1 ها اه تا کنیم کمکمی نیازمندان به جشن این در شود می برگزار نو سال از قبل که جشنی

. کنند شروع خوشحالی با را نو سال

و-2 کنم می همکاری سین هفت ی سفره چیدن در کنم می کمک نوروز از پیش تکانی خانه در

ب ها مهمان که پدرزمانی به و کرده برخورد مهربانی با ها آن با آمدند ما ی خانه به دیدنی عید رای

. کنم می کمک ها آن به پذیرایی در مادرم و

بیندیش و صبخوان دریافت و 122درک

1-. ببیند را او و برسد راه از برادرش بهار اول تاروز ماند می منتظر سال تمام سرما ننه چون

آفتاب-2 زیر .زیرا بود برده خوابش بهاری مالیم

 16درس
ص نادرست و 121درست
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نادرست-1

درست-2

درست-3

.درست-4 شود باران و برود طرف آن و طرف این به اسمان در داشت دوست قطره

ص وبگو کن 121گوش

1-/ است ناراحت خیلی که دید را که ابی قطره

طر-2 ان و طرف این به اسمان در داشت دوست ابچون که هایی زمین بر و شود باران و برود ف

. کند سیراب را تشنه گیاهان و ها گل و ببارد دارند نیاز

بخار-3 ارام ارام و شدند گرم کم هاذکم ان و پاشید اب های قطره روی را خود نور و گرما خورشید

امدند. در ابر تکه یک شکل به و رفتند باال و شدند

درس-4 این برای قطره گرمایپرواز و نور با اب های قطره سرانجام زیرا ؟بله ؟چرا است مناسب

. امدند در ابر تکه یک شکل به و باالرفتند و شدند بخار خورشید

ص سازی 121واژه

. گویند می باشند اشنا نا که کسی :به نااشنا

. گویند می نباشد مرتب کسی :به نامرتب

گویند می نباشد درست که چیزی :به .نادرست

. گویند می بیند نمی که کسی :به نابینا

گویند می شنود نمی که کسی ناشنوا:به

. گویند می نباشد راضی که کسی :به ناراضی
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ص بگو و 124بیاموز

. خواند را درسش کم کم علی

. امد دوان دوان گلی

ص وبگو 124پیداکن

حال–حاال–صحرا–ناراحت-1 خوش

حالیخو–دوباره–موج–خورشید-2 ش

ص وبگو کن 124فکر

زنده-1 موجود .هیچ شود می باران باراش و ها ابر تشکیل باعث و کند می گرم و روشن را جا همه

. بماند زنده خورشید وجود بدون تداند نمی ای

همچینی-2 و کند زندگی تواند نمی موجودی هیچ اب بدن و است کم خیلی اشامیدنی اب چون

شایسته کار کردن .اسراف ندارد دوست را کاران اسراف خداوند و نیست ای

ص ص 126حکایت

هم جنگل سلطان روزی شاید که کرد نمی فکر موضوع این به وقت هیچ و بود مغرور شیر چون

. شود گرفتار

 17درس
ص ونادرست 101درست

نادرست-1

درست-2
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نادرست-3

ص بگو و کن 128گوش

به-1 فصل در و پارکجنگلی یک اردر

ملخ-2 قورباغه سنجاقک

3-. کنند نگاه گیاهان و حیوانات به دقت با دانشمندان مثل پسرش

ص سازی 128واژه

ص بگو و  121بیاموز

کند می غارغار کالغ

کند می هاپ هاپ سگ

. کند می بع بع گوسفند

. کند می قوقولی قوقولی خروس

( وبگو (121پیداکن

قشنگ-1 زنان–چقدر د–قدم وقت–مراقب–قرار–قورباغه-سنجاقک–قتبا آن

اطراف-طبیعت–تعطیل-1

ص بگو و کن 121فکر

1-. شوند می شکوفه و گل از چر درختان چون بهار

2-. کنم تحقیق دانم نمی که هرچیزی ی درباره کنم نگاه چیز همه به کنجکاوی و دقت با باید

درک بیندیش و صبخوان دریافت 111و
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هاروباه-1 آن ی خانه به گذشته در و شناسد می را مادرش و پدر که گفت خروس به دروغ به

است داشته امد و حیوانات–رفت تمام است داده دستور حیوانات سلطان گفت دروغ به همچنین

نرساند ازار دیگری یه کس هیچ و باشند دوست باهم

رفاقت-2 ناشناس بامردم بود گفته که پدرش نصیحت به ترخروس قوی او از که باکسی و نکند

حیوانات برای که اتفاقاتی از همچنین بود کرده گوش نکند گردش تنها خلوت جاهای ئر است

. بود گرفته عبرت درس بود افتاده دیگر


