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  جاهای خالی را پُر کنید.، های زیرو با کمک کلمه  «های پرندهموریس و کتاب»با توجه به داستان   -1

 / پخش و پَال/ قلبکتاب  عادت / اسرارآمیزترین / نوشت /می/  داشتنی/ دوستماجرا       

 ِکرد و از غم و شادیهایش مرتب و پشت سر هم. هر روز صبح بازش میی خودش، صفحهبود نوشته............. موریس  زندگی

 دانست و به آنها امیدوار بودو چیزهای دیگری که میهایش 

 ................. 

  ها به سراغش آمدندتنگیدلوقتی یک روز در زندگی موریس، 

شناخت میموریس  هر چیزی که و شد چیز تیره و تار همه

 .شد....................... 

 آوری افتاد. موریس لِسمور کهناگهان اتفاق کوچولوی شادی 

داشت که پایین را نگاه کند، باال را نگاه کرد.  .. ........................

 . .............................همین که سرش را بلند کرد، چشمش افتاد به یک خانم 

  لمه یک عا کتاب و اتاقی را پیدا کرد که تا آن موقع دیده بود. اتاق پُر بود از.. ........................موریس آهسته وارد ساختمان شد و

ی هزار داستان جورواجور را بشنود پچ آهستهتوانست پچموریس می. کردندزدند و پرواز میبال میورق که بال

 کردند.دعوت می ............زدند؛ انگار هرکدام داشتند او را به ..................که تند و تند حرف می

 رفت، برگشت طور که که به طرف در میوریس کالهش را به سرش گذاشت و عصایش را برداشت. همینم

و « دارم.ی شما را اینجا پیش خودم نگه میهمه»ن داد و گفت: و لبخند زد. بعد برای خداحافظی دست تکا

 را نشان داد.. ........................

 

 



  کنید. کاملخودتان زندگی های خالی را متناسب با قسمت در متن زیر،؛ تان را بنویسیدی زندگیقصه -2

----------هایم را به زمانعالقه دارم.  خیلی --------------و  --------------به ، است ---------- مناسم 

   گذرانم.می-------------------و  --------------------------و  --------------

  های خودش را دارد.هها و غصّهایی دارد و زندگی من نیز دلتنگیهر داستانی دلتنگی

-------- و -------------------  ،-------------- های منها و غصهدلتنگی

 .هستند -------------------

  --------------------------------- که از آنجایی شروع شدند هااین دلتنگی

 --------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------  

  ------------- شوند کهگونه برطرف میها اینو غصهها کنم این دلتنگیمن فکر می

 --------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------  

 هایت بکشی.تصویری از دلتنگی پایینتوانی در کادر اگر دوست داشتی می -3

 -----------ن. ات یک نام انتخاب کی زندگیحاال برای قصه -4

هایت بکشتصویری از دلتنگی  


