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، چیست؟))محبت ها را باید روي سنگ و بدي ها را روي شن نوشت(( منظور از این که 5



.خانواده بنویسبراي هر یک از واژه هاي زیر، دو هم6

مشترك
ارتباط

.با توجه به گروه کلمات زیر، سه حرف مشترك را در هر کلمه مشخّص کن و در جاي تعیین شده بنویس7
=عامل، معمول، عمل، معامله=معبر، عبور، عابر، عابران) الف

.)در یک بند بنویس(یک پرنده بودي، دوست داشتی چگونه زندگی می کردي؟ اگر8

.با هر دو کلمه، یک جمله بساز9
:شگفت زده، نگاه ) الف

:اخالق، احسان ) ب

.با خالق خود صحبت کن و با یک جمله ي زیبا،از آفرینش خودت، از او تشکّر کن10

.کلمات زیر را بنویسیدمتضاد 11
(                                         )≠ادبـ(                                              )≠ـ بیهوده(                                                )≠خشنودي

، چیست؟))شن نوشتمحبت ها را باید روي سنگ و بدي ها را روي(( منظور از این که 12

:خود سنجی

:بازخورد آموزگار

:بازخورد ولی

نظام زاده. موفّقیت نتیجه ي تالش شماست
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