
 

بسمه تعالی

  فعل ّا هزتَط تِ  توزیي
.......................ًام ٍ ًام خاًَادگی :

آهَسگار :

سَم کالس : 

تاریخ :      

جوالت را تِ کلوِ ی هزتَط تِ خَدش ٍصل کي .       

.   خاًَادُ ام را دٍستهي                         .........ها خاًَادُ هاى را دٍست                                                                                                    ........

.                                                                                            خاًَادُ ات را دٍستتَ  .......... خاًَادُ تاى را دٍستضوا          ........

.......... خاًَادُ ضاى رادٍستآًْا                                                                                                    ......... خاًَادُ اش را دٍستاٍ 
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داریذدارد

دارم

دارًذ

داری

دارین

تا تَجِ تِ سهاى جوالت ، جاّای خالی را پز کي.            

. .       آًْاسال گذضتِ ........ .                         هزیض .... دٍرٍس پیصعلی  در کالس دٍم درس ................
ها

درس ................ .چْارم در کالس  سال تعذ

. . آیٌذُسال  هاایي سًگ ٍرسش ................. .ضوا در هسایقِ ی فَتثال ثثت ًام ........... . اهزٍستَ تِ هسافزت .................

  تا خَاّز کَچکص تاسی ............ . دیزٍس اٍگذضتِ سًذگی سادُ ای .............. . پذرتشرگن درسهاى .............. . تِ تاساردیزٍس تا تزادرم 

............ . ًاّارهي یک ساعت قثل ضغلی اًتخاب ................ . تَ در آیٌذُ تزای خَدتهعلن فزدا اس ها فارسی خَاّذ ......... .
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ستز را تخَاى ٍ جاّای خالی را تا کلوِ ی هٌاسة پز کي. داستاى           

. یک هزغ حٌایی کَچَلَ ّوزاُ تا دٍستاًص در هشرعِ سًذگی   ..دٍستاى اٍ یک سگ خاکستزی، یک گزتِ ی ًارًجی ٍ یک غاس سرد تَدًذ.......
کَچَلَ هزغ حٌائی ........ .هي هی تَاًن تا ایي داًِ ّا ، ًاى درست “. اٍ پیص خَدش فکز کزد ، .......یک رٍس هزغ حٌایی هقذاری داًِ گٌذم پیذا 

 .پزسیذ: کسی تِ هي کوک هی کٌذ تا ایي داًِ ّا را تکارم؟ سگ گفت: هي ًوی تَاًن. گزتِ گفت: هي دلن هی خَاّذ ٍلی کار دارم ٍ ًوی تَاًن

تذٍى کوک کسی . اٍ .......ٍ ًوی تَاًن. هزغ حٌائی گفت: پس هي خَدم ایي کار را خَاّن  ..........غاس گفت: هي اهزٍس تایذ تِ تچِ ّاین ضٌا یاد

. گزتِ ....... هزغ حٌائی کَچَلَ پزسیذ: کسی هی تَاًذ در درٍکزدى گٌذم تِ هي کوک کٌذ؟ سگ گفت: هي تایذ تِ ضکار . داًِ ّا را کاضت

دّن. هزغ کَچَلَ  . هزغ گفت: پس خَدم تٌْایی آًزا اًجام هی......... ٍ حال ًذارم. غاس گفت: هي تالن درد  ........گفت: هي تاسُ اس خَاب تیذار 

ّا را تِ آسیاب تثزین  ، پزسیذ: کسی تِ هي کوک هی کٌذ کِ ایي گٌذم.......هزغ حٌایی کِ خستِ ضذُ  . ..تذٍى کوک کسی گٌذم ّا را درٍکزد

کار را خَاّن  ایي ٍ آًْا را آرد کٌین؟ سگ گفت: هي ًوی تَاًن. گزتِ گفت: هي ًوی تَاًن. غاس گفت: هي ّن ًوی تَاًن. هزغ حٌایی گفت: خَدم

هزغ حٌایی کِ خیلی خیلی خستِ تَد، پزسیذ: کسی  .تذٍى ایٌکِ کسی تِ اٍ کوک کٌذ .......ّا را تِ آسیاب تزد ٍ تٌْایی آًْا را آرد  کزد. اٍ گٌذم

ْاًِ ای آٍردًذ. هزغ حٌایی ٍ ّز کذام ت ............تِ هي کوک هی کٌذ تا تا ایي آرد ًاى تپشین؟ ٍلی تاس ّن سگ ٍ گزتِ ٍ غاس تِ اٍ کوک 

ًاى تاسُ ٍ داغ تَی خیلی خَتی داضت. هزغ حٌایی پزسیذ: آیا  .گفت:خَدم ایي کار را خَاّن کزد. ٍ تعذ هزغ خستِ تذٍى کوک کسی ًاى پخت

وک کسی تِ هي کوک هی کٌذ تا ًاى را تخَرین. سگ گفت: هي کوک خَاّن کزد. گزتِ گفت: هي کوک خَاّن کزد. غاس گفت: هي ک

، هي ًیاسی تِ کوک ضوا ًذارم ٍ خَدم تٌْا ایي کار را خَاّن کزد. هزغ حٌایی ًاى را جلَی .......اها هزغ حٌایی تا عصثاًیت فزیاد  .خَاّن کزد

.خَدش گذاضت ٍ ّوِ آى را خَرد
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