
امال کامل کردنی خرس کوچولو                  نام و نام خانوادگی :                   

                                       پایه دوم                  

************************************************************************************************************ 

 .--------- آنها با گرفت----------- دلیل همین هب هستند ------------ موجودات -------------- هک بود دینشه باراه  ----------خرس 

 . ----------ربداشت و هب راه  ------زود  ----------یک روز 

 ؟-------- اینجا را  اه آن تو.  -------------  با میکروب اه ----------: من  گفت هب او کرد و -----------رسید. -------------رد راه هب یک بّچه 

 هک نمی شود. ---------گنجشک جواب داد : این 

  ندیده ای ؟ -----------را این  ------------فیلی رسید . رپسید : تو  ------حرف اهی او را گوش نکرد .رفت ات هب  ----------اما خرس کوچولو هب 

 -----------با میکروب اه بجنگی , باید اّول دست اهیت را خوب  -----------<. بّچه فیل گفت : اگر  ----------با آن اه  ---------من 

 ردختی زری ---------و  -------کمی بعد  ----------هب راه  ----------بود . انراحت و  ---------بّچه فیل هم چیزی  -----------خرس کوچولو هک از

-----شد و از ردخت  -------------هب کندو افتاد .---------عسل بود . خرس کوچولوات  --------کند . باالی ردخت یک  ---------ات  ---------

 می جنگم((. ---------وبا  --------خسته ام . فردا  -------گفت: ))حاال  ---------خورد . وبا  -------------رفت عسل اه را با همان دست اهی  --

 ربود. ------------هب جنگ  -------------شد ودیگر  -------خرس کوچولو --------روز 

.  ----------می شود با آن اه جنگید هب تو  -------.و هچ  -----------هک میکروب اه کجا  -----------اگر اّول از من  ------------ماردش هب او گفت : 

نی   زندگی می کنند . -----------هک میکروب اه رد دست اهی تو باید بدا

 -------------------از  ---------نگه داری و دست اهیت را  ---------خود را  ---------است  ----------با آن اه  --------پس ربای 

 . شوی ---------سالم و -----------کنی ات  -----------هم باید  --------بشویی . 

* موفق باشی عزیزم *                                                                                                       



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
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