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  بنوىس. 

جمله بساز. 

 كامل كن. 

ط
حىاط

خاطرات انقالب
قطار
وطن

طوطى

روز به خىر!

درس 20سالم!

مردم با             مبارزه كردند.
مدىر از     روزهاى انقالب مى گفت .

وطن :
طناب :
طوطى :
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سالم
دوست من!

مرتّب كن. 

از روى پنج خّط اوّل درس » خاطرات انقالب « ىك بار بنوىس.

خداحافظ!

درس 20

امام خمىنى ــ وطن ــ به ــ دوازدهم بهمن ــ آمد

ده روز ــ جشن ــ ما ــ مى گىرىم  ــ را ــ اىن

به اىن تصوىر نگاه كن و پاسخ بده.اىن تصوىر چه كسى است؟ 

ىك جمله بنوىس.
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پاسخ بده. 

تصوىر را كامل كن و براى آن جمله بساز.

 از روى پنج خّط دوم درس » خاطرات انقالب « ىك بار بنوىس.

بَه بَه! 

سالم! 
درس 20سالم!

ــ امام خمىنى در چه روزى به اىران آمد؟ 

ــ انقالب در چه روزى پىروز شد؟ 

ــ اكنون رهبر ما كىست؟ 
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  بنوىس. 

هر كلمه را در جاى خالى قرار بده. 

اسم هر شكل را كامل كن.

غ    غ    غ   غ
مرغابی

كالغ
جىغ
جغد
تىغ 

سالم 
عزىزم!

آفرىن بر تو!

درس 21

   ج   د        از                كال           تى    گل

تىغ ــ مرغابى ــ جغد

          در كنار آبگىر زندگى مى كند .

كالغ و                از خوش حالي جىغ زدند .

بعضى از گل ها            دارند .
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درس را بخوان و كلمه هاىى را كه در آن ها ىكى از نشانه هاى 
زىر را دارد، در جدول قرار بده. 

 از روى چهار خّط اّول درس » الك پشت و مرغابى ها « ىك بار بنوىس.

غ غ« باشد.  غـ ـ  پنج كلمه بنوىس كه در آن ها ىكى از نشانه هاى »غـ ـ 

  بَه بَه! 

سالم 
گل قشنگم!

غ    غ    غ غ
   چ   چ

    گ    گ
   پ   پ

 ه        ه     ـ ه ه
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و  »درست«  كدام  كه  بنوىس  جمله ها  روبه روى 
كدام »نادرست« است.

از روى پنج خّط دوم درس » الك پشت و مرغابى ها « ىك بار بنوىس.

انتخاب كن، كامل كن.

سالم، 
روز به خىر!

 خداحافظ!

الك پشت گفت : من هم        شما مى آىم. )از ــ با ــ به (

مرغابى ها مجبور شدند          آن جا بروند. )تا ــ از ــ با  (

ـ از  ( ـ بهـ  الك پشت       دهانش را باز كرد، از باال به زمىن افتاد.  )تاـ 

الك پشت غمگىن شد.
مرغابى ها و الك پشت در كنار آبگىر زندگى مى كردند.
دو مرغابى، الك پشت را بر دوش خود سوار كرده بودند.

مرغابى ها با هم، فكرى كردند تا راهى پىدا كنند.
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خدا قّوت

سالم بچه 
درس آزادخوب
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  بنوىس. 

پاسخ بده.

با دو كلمه ى زىر، ىك جمله بساز.

سالم 
گل من! 

  بَه بَه! 

درس22

ظ
اَعظَم
ظلم

مواظبت
خداحافظى

ناظم
نظم

ناظم ، نظم

1ــ نام پىامبر ما مسلمانان چىست؟
2ــ پىامبر در كدام شهر به دنىا آمد؟

3ــ روزى كه حضرت محّمد )ص( به پىامبرى رسىد، چه نام دارد؟
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آفرىن!

سالم 
عزىزم! 

براى هر تصوىر ىك جمله بنوىس.

مرتّب كن.

از روى پنج خّط اوّل درس » پىامبر مهربان « ىك بار بنوىس.

جشن ــ مسلمانان ــ عىد ــ را ــ َمبعَث ــ مى گىرند 

ــ روز    ــ  رسىد ــ حضرت محّمد )َصلَّى اللّه عَلَىهِ وَ آلِهِ وَسلّم ( ــ مبعث 

در ــ پىامبرى ــ به
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سالم
غنچه ى 
شادابم!

خدا نگه دارت! 

كامل كن.

جمله بساز.

از روى پنج خّط دوم درس » پىامبر مهربان « ىك بار بنوىس.

ناظم : 

نظم : 

مواظب : 

خداحافظى : 

ـ آمد ( ـ رفتـ  پىامبر ما مسلمانان در شهر مكّه به دنىا             . ) بودـ 

ـ حضرت على ( ـ خداـ  در شهر مكّه است .  )پىامبرـ  خانه ى 



تمرین های دوره ای

براى هر تصوىر، ىك ىا چند جمله بنوىس.

موّفق باشى !

گل شاداب
سالم!



تمرین های دوره ای
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نام نشانه ها را مثل نمونه در برابر هرىك بنوىس.
باسواد من
سالم!

با هم مهربان 
باشىم!

1      ا      الف

ب   2

پ  3

ت  4
ثِ ث   5

ج  6
چ  7
ح  8

خ   9

د  10

ذ            11

ر   12

ز  13

ژ  14

س   15

ش  16

صاد 17  ص 

ض  18

ط   19

ظ  20

ع           21

غ  22

23   ف

24  ق

25        ك      كاف

26         گ

27    ل
م  28

29  ن 

و  30

31   ه 

32    ى 



تصوىر را رنگ بزن و پاسخ پرسش ها را بنوىس.

تمرین های دوره ای

خدا نگه دارت!

سالم
 و

صدسالم!

1ــ با دىدن تصوىر به ىاد كدام داستان مى افتى؟ 

2ــ اسم اىن بزغاله ها را به دل خواه انتخاب كن. 

3ــ گرگ چه طورى آن ها را گرفته است؟ 

4ــ آىا پاىان داستان را مى دانى؟ 
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پاسخ پرسش هاي زىر را  بنوىس. 

پاسخ پرسش هاي زىر را  بنوىس. 

آفرىن بر تو!

درود
بر شما!

1ــ على چند سال دارد؟ 

2ــ على به كدام مدرسه مى رود؟ 

3ــ على در كجا زندگى مى كند؟

4ــ نام پدر على چىست؟ 

5 ــ نام خانوادگى على چىست؟ 

1ــ نام و نام خانوادگى خود را بنوىس. 

2ــ چند سال دارى؟ 

3ــ به كدام مدرسه مى روى؟

4ــ در كجا زندگى مى كنى؟ 

5 ــ نام پدرت چىست؟ 

نام: على 
نام خانوادگى: عارفى 

سن: 7 سال 
كالس: اّول 

نام پدر: سعىد 
نام مادر: معصومه 

نام مدرسه: دبستان مهتاب 
محّل زندگى: اصفهان 

نام: 
نام خانوادگى: 

سن:  
كالس: 
نام پدر: 
نام مادر: 
نام مدرسه: 
محّل زندگى: 



یادداشت هاى من



یادداشت هاى من



یادداشت هاى من



یادداشت هاى من



یادداشت هاى من


