
 

 به نام خدای مهربان

ش دادن به فایل صوتی من با گوست که باید تو دختر زرنگ و باهوش ن جا افتاده ارا بخوان. قسمتی از مت ردختر گلم متن زی

 همراه تکلیفت آن را پر کنی و متن را کامل سازی.

 دارند را قزمز رنگ کن ( ه ـــه هبـــــهـ ی را که نشانه یِ  )در آخر کلمات

 

 

 

 

 

.  



 سرزمیِن ما ایران

سته شَربه یِ نِگُ کبیه یِاین نقشه شَ» شان داد و گفت: گار، نقشه یِ ایران را نِآموزِ

جای  رد وف ایران را نام بُلِ ختَسپس شهرهایِ مُ« است.

 آن ها را رویِ نقشه به ما نشان داد. 

هل کرمان رم اَدپِ» جازه گرفت و گفت:اِ هدیهد، مَرشاره کرمان اِم به شهر کِنُقتی خاوَ

 هر کس اهل هر جایی» آموزگار گفت:« ت دارد.است و این شهر را خیلی دوس

شما اهل » د:و پرسی گاه کردسپس خانم به من نِ« که باشد، آن جا را دوست دارد.

« تند.م اهل همدان هسمن در تهران به دنیا آمده ام. ولی پدر و مادر» گفتم:« کجا هستید؟

ن شهر ند هم در ایلوَکوه اَ همدان شهر تاریخی و بسیار زیبایی است.» آموزگار گفت:

ر می وقتی کسی به سف» سپس آموزگار گفت:« ردی دارد.است. همدان هوای خیلی سَ 

ی که از همدان می رود، از آن شهر هدایایی برای دوستانِ خود می آورد. شما هدیه های

ه! ه بَبَ:» تگف ماهُ« فالی و نان شیرمال.سُ کاسه و کوزه یِ» گفتم: «بگو. ما آوری برایِ

ما هُ «رود، خوراکی هدیه می آورد.ما به سفر بِاگر هُ» هتاب گفت:مَ« فتاد.م آب اُهانَدَ

ز سته گَدر دو بَمدیم، پآ قبل وقتی ما از شهرستان به تهران می اجازه! تابستانِ »گفت:

همید به ما ف پدر وقتی که« همکارانش خرید. ولی من و برادرم یک بسته از آن ها را در راه خوردیم. برایِ

  ند.همه خندید« این بسته باید دندان هایتان را بشویید. تمام گزهایِ به اندازه ی »گفت:

 

 

 

 

 

  

 

 دانید؟ . او می داند. شما هم میام. امشب باید از پدر بپرسم رسیدهق شهر همدان را از آموزگار نپُفتاد که نام سابِیادم اُ



 

 

 

 

 

رای نامه از بدختر گلم پاکت زیر را با راهنمایی بزرگ تر هایت انجام بده و                                

 (فیلم آموزشی ضمیمه تکلیف ) هایت استفاده کن.

 

 

 


