
 

 «اگر شهردار شوم»کاربرگ کتاب 
 چهارمکالس: 

 

 کالس:            خانوادگی:نام و نام

 ا در جای خالی مناسب قرار دهید. ر کلمات زیر -1

  اوطلب ، زندگی ، حق ، پول ، مردم، به کندی، دنامزدهای

وغ ها شلخیابان ،الف( از آنجا که هنگام برگشت جوانا به خانه

 کردند.حرکت می ------------- ، همه ماشین هابود

هایشان را اعالم میاباتی برنامهانتخ -------------ب( 

 شان شروع می شود.کنند و رقابت انتخاباتی

های انتخاباتی برزیلیا را به شهر بهتری برای زندگی ج( برنامه

 بهتری داشته باشند.  -------------تبدیل کرده و به مردم کمک می کند 

 ندارد ، گرسنه باشد. -------------: درست نیست چون آن زن زیاد گفتد( جوانا 

 خوردن خواهند داشت. -------------: اگر من شهردار بشوم ، همه شهروندان گفته( جوانا به خودش می

 ساخته می شوند.  -------------های و( رستوران مردم با کمک

 هستند.  -------------همگی  مردمز( کارکنان رستوران 

 چه فکری از فکرهای زیر به ذهنش آمد؟ ،فقیر را در اطراف سطل آشغال دید از وقتی جوانا زن و بچه های -2

 .الف( آن زن فقیر شوهر ندارد که کار کند

 .تواند کار کندآن زن فقیر شوهرش مریض است و نمیب( 

 کند؟نمی انج(  چرا دولت کمکش

 مد مناسبی داشتهآکه درکار دیگری را پیدا نکرده د( این زن 

 .باشد

 جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید:  -3

همه  ، اگر من شهردار بشوم »کرد:جوانا فکر می

 «خواهند داشت. -----------------شهروندان حق 

 الف ( محل خواب مناسب

 ب ( آب آشامیدنی مناسب

 ج( خوردن 

 د( گفتن حرفهایشان



 

 ؟فتداچه اتفاقی می ، مردم را بسازیم زارِجوانا فکر کرد وقتی با -4

 .الف( برای اجاره پول کمی باید داده شود

 .ب( قیمت محصوالت ارزان خواهد شد

 .خرندغذای با کیفیت می، همه ولدارج(مردم چه فقیر و چه پ

 .شود، سودشان بیشتر میشودمی د( چون فروش کشاورزان بیشتر

 ت؟استفاده چه کسانی اسرستورانی که پیشنهاد جوانا بود برای   -5

 الف( فقط فقیران

 ب( فقط ثروتمندان

 ج( هم فقیران و هم ثروتمندان

  .د( برای هر کس که رئیس رستوران دوست داشته باشد

 دانند(.ها را میآموزان معنای لغت)ابتدا مطمئن شوید که دانش ؟هر یک از کلمات زیر یک جمله بسازبا  -6

  --------------------------------------------------------------------------- :شهردار

  ----------------------------------------------------------------------------- : فقیر

  -------------------------------------------------------------------------- : انتخابات

  ----------------------------------------------------------------------------- : بازار

 

پیشنهادی برای  ؟ آیانظرتان را در مورد تصاویر کتاب بیان کنید -7

 را بکشید و ر پیشنهادی داشتید نقاشی آناگ  ؟تصویرگر آن دارید

  ی بعد با خود به کالس بیاورید.هفته

 

 

 

 



 

 تکلیف خانه

  لیستی از مشکالت را بنویسید( د؟ینیبیمدرسه م طیرا در مح ی، چه مشکالتدیمدرسه خودتان با دقت نگاه کنبه محله یا( 

 رسد؟تان میبه ذهن مشکالت حل آن یبرا ییشنهادهایپ چه

  چه شکلی  تانمدرسهمحله یا تان  بودید دوست داشتید مدرسهمحله یا یک نقاشی بکشید و بگویید اگر شما شهردار

 باشد؟

   


