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 نام هر تصویر را بنویس.

 کدام کلمه ها نشانه ی )ض( آخر دارند؟ دور آن ها خط بکش.

حوض -  ِرضا  -  َسبز -  َمریض -  ُوضو

 دو کلمه از درس که نشانه ی ) ضـ ( غیر آخر دارند را پیدا کن و در جای خالی بنویس.

 با توّجه به تصویر دور کلمه ی مناسب خط بکش.

رِضا - فاِطمه       سالِم - َمریض
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 به تصویرهانگاه کن و هر کلمه را با گذاشتن نقطه کامل کن.

 کلمه های زیر بخوان و در جای مناسب بنویس.

ُقرص - ُوضو - صابون -  حوض

ضضصص
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 کلمه های زیر را مرتّب کن و جمله بنویس.

ِرضا - به َمسِجد - َرفت
. 

به  خانه - آَمد -  آوا
. 

ماَدر - آَمد - َاز بازار 
. 

 از روی درس بخوان و با خّط زیبا بنویس.

به فرزند خود کمک کنید تا 5 کلمه که نشانه ی )ض ض( آخر دارند از روزنامه جدا کرده و روی مقوا بچسباند و 
به کالس بیاورد.
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

بنویس

کامل کن و رنگ بزن
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َعلی

حوله

ع  ع َبعد

َمهدی

ُجمعه

 نام کلمه هایی که ) ع  ع ( دارند را به نشانه ی آن وصل کن.

فکر کن و انجام بده

بنویس

َعلی 

ساَعت 

ُجمعه

ع

ع

ساَعت نشانه ی 38
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 به تصویر ها نگاه کن ، کلمه ها را با نوشتن نشانه ی مناسب کامل کن.

          .....َ.لی                      .....َ.نار                  سا..َ.ت                    ُمـ..َ...ـلِّم

 کدام کلمه نشانه ی ) ع  ع ( غیر آخر دارد دور آن خط بکش.

  ُجمعه  -  ساَعت  -  َعمو  -  َبعد  -  َعلی
 کلمه ها را با نشانه ی ) ع  ع ( کامل کن.

  ُجم.......ه    -      سا...َ...ت     -     َب.......د    -   ..َ....لی  
  

 شعر زیر را بخوان ، کدام یک از کلمه های آن نشانه ی )ع  ع( دارند ؟ آن ها را در جای 

مناسب بنویس.

عید نوروز آَمده     َعمو نوروز آَمده
باز َدر َفصِل َبهار    َعمو نوروز آَمده

َبعِد یک ساِل َتمام    شاد َو پیروز آَمده
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 کلمه های زیر را بخوان و در جای مناسب بنویس.

رِضا  - صاِدق - َمریض- ُجمعه - َعمو -  ُقرص

 در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

َامین  می پوَشد )َشلوار – داَرد(

سیما  می آَوَرد )َنداَرد- کِتاب(

َفرید َسَرش را  می ُکنَد )شانه – می ساَزد(

َمن ِیک   زیبا داَرم. )کیِف – می خوَرد(

عـ    ع ضـ ضصـ ص
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 کلمه های زیر را مرتّب کن و جمله بنویس.

َعلی -  به َمدرِسه - َرفت
. 

به بانک – پَِدر - َرفت
. 

به فرزند خود کمک کنید تا نشانه ی )ع  ع(  را از سمباده جدا کرده و روی مقّوا بچسباند و یک کلمه زیر آن 
بنویسد و به کالس بیاورد.

 از روی درس بخوان و کلمه هایی که ) ع  ع ( دارند را دوبار بنویس.
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 دور کلمه هایی که نشانه ی)   ع   ـع ( دارند خط بکش. 

فکر کن و انجام بده

َجمع

ساَعت

َشمع

ُشروع

بنویس

ُشروع 

َجمع 

ع 

ع

فکر کن و انجام بده

َجمع آَورِی َگندُ م نشانه ی 39
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 به تصویرها نگاه کن ، کلمه هارا با نوشتن نشانه ی مناسب کامل کن.

 برای هر نشانه )ع  - ع  - ع - ع ( یک کلمه بنویس.

 دور کلمه هایی که نشانه ی) ع ـع ( دارند خط بکش. 

َجمع - ساَعت - ُشروع - َبعد - َشمع - ُشجاع

ع ععع

سا ...َ..... ت               َشم ........

 ...ُ..... لوم                 َجم ........
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 جمله های زیر را بخوان و کلمه هایی که نشانه ی ) ع ـع ( دارند را بنویس.

ِامروز َعلی َدرِس ُعلوم داشت. ُمَعلِّم َبّچه ها را 

َاز َبرِگ  َحیاِط َمدِرسه ُپر  َحیاِط َمدِرسه ُبرد.  به 

ِدَرخت بود. َبّچه ها ُشروع به َجمع َکرَدِن َبرگ ها 

َکرَدند و َبعد َبرگ ها را با خود به ِکلـاس ُبرَدند.

 کلمه های زیر را بخوان و در جای مناسب بنویس.

ُشروع - ساَعت - َجمع - ُجمعه

عععع
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 کلمه ی مناسب را انتخاب کن و در جای خالی  بنویس.

ماَدر     َخرید .

حاِمد کِتاب ها را  می ُکنَد.

سارا کِتاِب  را می خواَند .

رِضا  داَرد.

می ساَزد
َجمع

َشمع
می َرَود

ُعلوم
می پوَشد

ساَعت
می داَند
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 هر جمله را به تصویرمناسب وصل کن.

 از روی درس بخوان و با خّط زیبا بنویس.

به فرزند خود کمک کنید تا دو کلمه که نشانه ی)ع ع( را دارند به طور جداگانه روی مقوا  بنویسد و با 
عدس تزئین کرده و به کالس بیاورد.

َپری کِتاِب خود را َجمع َکرد.

ماَدر َشمع را روَشن َکرد.
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 به تصویرها نگاه کن ، کلمه ها را با نوشتن نشانه ی مناسب کامل کن.

 دور کلمه هایی که نشانه ی ) ثـ ( غیر آخر دارند خط بکش.

ُثرّیا - صابون - َکثیف - َسَبد - َلثه - باِعث

بنویس

ُثَرّیا 
َکثیف 
باِعث

ث
ث

فکر کن و انجام بده

ُثَرّیا نشانه ی 40

         ...ُ.. َرّیا                َک.....یف                  بَ.......تَنی                         لَ.......ه
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 کلمه ها ی زیر را بخوان و در جای مناسب بنویس.

َکثیف - صاِدق - سارا - َدرس – ُقرص - باِعث 

 به تصویرها نگاه کن و هر کلمه را با گذاشتن نقطه کامل کن.

ث  ث

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

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

ص  ص

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

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

س  س 

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

.........................
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 داستان زیر را بخوان، و در جای خالی کلمه مناسب بنویس.

ُثَرّیا َو َعلی  بازی می ُکنَند.)توپ- َطناب(

 َزمین خورد) ُثرّیا - َعلی(

َدست َو صوَرت او  ُشد. )َتمیز - َکثیف(

َعلی َدست َو  خواَهَرش را َتمیز َکرد.

)صوَرت- پا(

علی می داَند که َدسِت کثیف  بیماری َاست. 

)َکثیف- باِعث(

 جمله ی مناسب را به تصویر وصل کن.

َدست َو صوَرِت ُثَرّیا َتمیز َاست.

َدست َو صوَرِت ُثَرّیا َکثیف َاست.
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 به تصویر ها نگاه کن و در جای خالی کلمه ی مناسب نویس.

 َچتر داَرد.

 َکفش می پوَشد.

 َپرواز می ُکنَد.

 تُند می َدَود.

 تاج داَرد.
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 از روی درس بخوان و با خّط زیبا بنویس.

به فرزند خود کمک کنید تا با استفاده از کاغذ رنگی و پولک و ..... نقطۀ نشانه ی    )ث ث ( در کادر باال را 
کامل کند.
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تمرین های دوره ای )3(
 نام تصویر های زیر را بنویس.

 با توّجه به تصویر دور کلمه ی مناسب خط بکش.

                        َتمیز   َکثیف      ُمَعلِّم    َنّقاش

ُصبح   َشب      فارسی    ُعلوم
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 کلمه ها ی زیر را بخوان و در جای مناسب بنویس. 

ِرضا - َزری - َزنبور - َمریض - ُوضو - باز

ض  ضز

عععع

َعلی - َجمع - ُمَعّلم - ساَعت - ُشروع - َشمع - َبعد - ُشجاع
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 جمله های زیر  را بخوان. به سوال های زیر پاسخ بده.

ُثَرّیا داِنش آموِز َتمیزی َاست. 

او روزهاِی ُجمعه ِلباس هاِی َکثیِف خود را می شوَید.

او می داَند َدست َو ِلباسِ َکثیف باِعِث بیماری می َشَود.

1- کدام کلمه نشانه ی )ث( آخردارد؟ بنویس. 

2- کدام کلمه ها نشانه ی )ث ( غیر آخر دارند؟بنویس.  و 

 جمله های زیر را با کلمه های مناسب کامل کن.

َمن ُصبح را با ناِم ُخدا  می ُکَنم. )ُشروع  -   َجمع(

َمن کِتاِب خود را  می ُکَنم. )ُشروع -  َجمع(

َمن َبراِی خواَندِن َنماز  می گیَرم. )ُوضو- صابون(  



102

 به تصویر ها نگاه کن و در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

َعمو به َعلی  داد.

بابا  می گیَرد.

این َکفش َاست.

ماَدر  را روَشن می ُکَند.

حاِمد با  بازی می ُکَند.
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 کلمه ی مناسب را انتخاب کن در جای خالی بنویس.

می َرَوم - می َرَود

َرفت - آَمد

َبّنا - نانوا

ُمَعلِّم - َنّقاش

می ریَزد - َکثیف

َعلی َشنبه به َمدِرسه 

ِرضا َاز بیرون 

 نان می َپَزد.

 َدرس می َدَهد. 

این ِلباس  َاست .
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 کلمه های زیر را بخوان. آن ها را در جای خالی مناسب بنویس.

َحیاِط خانه ِی ِرضا  داَرد .

َدر حوض دو  ِشنا می ُکَنند. 

روِز ُجمعه حاِمد به خانه ِی  آَمد.

 ِرضا َاز دیدِن حاِمد شاد ُشد.

ماهی - ِرضا - حوض
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ناِظم 

ُمواِظب 

ُخداحاِفظی

ظ

 به تصویرها نگاه کن. کلمه ها را با نوشتن نشانه ی مناسب کامل کن.

        نا....ِ.....م                    ...ُ هر                       سو..َ..ن             ُخداحافِ....ـی   

فکر کن و انجام بده

بنویس

خاُنِم ناِظم نشانه ی 41
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 جمله های زیر را بخوان و دور کلمه هایی که نشانه ی )ظ( دارند را خط بکش.

ناِم ناِظِم َمدِرسه ِی ما خاُنِم َاحَمدی َاست. او َدر َحیاِط 

َمدِرسه ُمواظِب داِنش آموزان َاست. َوقتی ُظهر می َشَود 

خاُنِم َاحَمدی َزنِگ َمدِرسه را می َزَند. و داِنش آموزان 

از او ُخداحاِفظی می ُکَنند.
 کلمه ها ی زیر را بخوان و در جای مناسب بنویس.

َحیاط -  فاِطمه - ُخداحاِفظی - ُمواِظب

 به تصویر ها نگاه کن و در جای خالی کلمه  مناسب بنویس.

روِز  َعلی َدرس می خواَند.

روِز  َعلی توپ بازی می ُکَند.

ظ ط

 َشنبه

 ِیک َشنبه
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 جمله ی مناسب با هر تصویر را به آن وصل کن.

خاُنِم ناِظم َدر َحیاِط ُمواظِب َبّچه ها َاست.

خاُنِم ناِظم به داِنش آموزان َدرس می َدَهد.

َمهدی توپ بازی می ُکَند.

َمهدی به ُگل ها آب می َدَهد.

 به تصویرها نگاه کن، هر کلمه را با گذاشتن نقطه کامل کن.
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 کلمه ی مناسب را انتخاب کن و در جای خالی بنویس.

فاِطمه -  می َرَود

 َانار  داَرد.

َنّقاش - َبّنا

 خانه  می ساَزد.

داَرد - ِرضا

 َبسَتنی  می خوَرد.

َعلی- ِکتاب

 به   آستارا   َرفت.

ُمژگان - می َپَزد

 َکبوَتر  را   دید.
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 کلمه های زیر را مرتّب کن و جمله بنویس.

به َمدِرسه - او - َرفت
. 

َمن - آَمَدم - به پارک
. 

َرفَتم - به َمسِجد - َمن
. 

 از روی درس بخوان واز روی کلمه هایی که نشانه ی )ظ( دارند سه بار بنویس.

به فرزند خود کمک کنید تا کلمه هایی که نشانه ی)ط( و )ظ( دارند را در دو ستون جداگانه روی مقوا نوشته 
و به کالس بیاورد.
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 به تصویرها نگاه کن. کلمه ها را با نوشتن نشانه ی مناسب کامل کن.

          ......از                      آشـ......ال               ...َ.....ند                    ُمر......ابی

فکر کن و انجام بده

غاِز زیبا نشانه ی 42

بنویس

غاز 

َمشغول 

غ

غ



111

 کلمه هایی که نشانه ی ) غ ( غیر آخر دارند را به آن وصل کن.

 دور کلمه هایی که نشانه ) غ ( وسط دارند خط بکش.

 کلمه ها را در جای مناسب بنویس.

غاز

َمشغول

غـ َقندان

آشغال

ُمرغابی

َمشغول- غاز- َبعد- آشغال

َعلی - َمشغول - ُجمعه - غاز - آشغال - َعمو

غ غ

ع ع
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 کلمه ها را با گذاشتن نقطه کامل کن.

 به تصویر ها نگاه کن و در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

روزِ  َعلی به جوجه ها
دانه می َدَهد.

روزِ  َعلی به خانه 
ماَدر ُبُزرگ می َرَود.

 دو َشنبه

 سه َشنبه
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 جمله ی مناسب با هر تصویر را به آن وصل کن.

لـاَدن آشغال را َدر َسطل می ریَزد.

این غازِسفید َاست.

فاِطمه َمشغوِل َدرس خوانَدن َاست.
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 از روی درس بخوان و با خّط زیبا بنویس.

به فرزند خود کمک کنید که مرغابی را رنگ کند و چهار کلمه را که نشانه ی )غ غ ( دارند را در جای 
مناسب بنویسد.
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باغ 

تیغ 

غ 

غ

بنویس

 نام تصویرهای زیر را بنویس. 

فکر کن و انجام بده

باِغ ُگل نشانه ی 43
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 جمله های زیر را بخوان و کلمه هایی که نشانه ی ) غـ ـغـ  غ ـغ ( دارند را در جای خالی بنویس.

پَِدرِ َعلی باِغ ُگل داَرد.

ُگل ها تیغ داَرند .

او َدر باِغ خود َچند غاز داَرد .

َعلی َدر باغ، َمشغوِل َتماشاِی آن ها َاست.

 به تصویرها نگاه کن و هر کلمه را با گذاشتن نقطه کامل کن.

غغـغـغ
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به تصویر ها نگاه کن. در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

روزِ  َعلی َنّقاشی ِکشید.

روزِ  َعلی به ُگل ها آب می َدَهد. 

 مرتّب کن و جمله بنویس.

داَرند - تیغ - ُگل ها

. 

ِرضا - می َرَود - به باغ

. 

دانه - ُمرغ - می خوَرد

. 

چهارَشنبه

َپنج َشنبه
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 به تصویر زیر نگاه کن و در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

 َدر آب ِشنا می ُکند.

غاز َدر آسمان َپرواز . 

َخرگوش  می خوَرد.

 کلمه ی مناسب را انتخاب کن و در جای خالی بنویس.

َمن به  می َرَوم. )َمدرِسه - کِتاب(

او َاز  آَمد. )َغذا - پارک(
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 از روی درس بخوان و با خّط زیبا بنویس.

به فرزند خود کمک کنید تا نشانه ی )غ غ ( را روی یک تخم مرغ آب پز یا سفالی بنویسد و آن را تزیین کند.
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بنویس

آَذر 

َغذا 

ُگذاشت

ذ

 به تصویرها نگاه کن. هر کدام را با گذاشتن نشانه ی مناسب کامل کن.

 دور کلمه هایی که نشانه ی )ذ( دارند را خط بکش. 

           آ....ر                     َغ .....ا                       .َ....رد                       ُگ ..... اشت  

آَذر -  باِعث -  ُگذاشت  -  َسرباز -  َغذا

فکر کن و انجام بده

َغذا نشانه ی 44
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 کلمه ها ی زیر را بخوان و در جای مناسب بنویس.

 به تصویر ها نگاه کن و هر کلمه را با نوشتن نقطه کامل کن.

آَذر - ناِظم - ُگذاشت - ُخداحاِفظی

ظ ذ
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 جمله های زیر را بخوان و کلمه هایی که نشانه ی )ذ( دارند را در جای خالی بنویس.

آَذر ُدخَتِر خوبی َاست. او به ماَدَرش َدر ُپخَتِن َغذا 

ُکَمک می ُکَند. 

َوقتی َغذا آماده می َشَود، آَذر ُسفره را َپهن می ُکَند 

و ماَدر َغذا را َسِر ُسفره می ُگذاَرد. 

 به تصویرها نگاه کن و در جای خالی کلمه مناسب بنویس.

روِز  َعلی با ماَدَرش به پارک می َرَود.

روِز  َعلی به َحّمام می َرَود.

ُجمعه

ُجمعه
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 کلمه ی مناسب را انتخاب کن و در در جای خالی بنویس.

َمن سیب  . ) داَرم – داَرد(

َمن ِلباس  . )پوشید – پوشیَدم(

َمن َغذا  . )می َپَزد – می َپَزم(

َمن کیف  . )َخریَدم – َخرید(

َمن به سامان ِمداد  . )داَدم – داد(
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 مرتّب کن و بنویس.

می َپَزد - ماَدر ُبُزرگ - َغذا

. 

َکفش - داَرم - َمن

. 

او - داَرد - توپ

. 

َپرواز - غاز - می ُکَند

. 
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 به فرزند خود کمک کنید تا تصویر غذاهای مورد عالقه خود را در بشقاب ها بچسباند یا بکشد و نام آن ها

را در جاهای خالی بنویسد.

 از روی درس بخوان و کلمه هایی که نشانه ی )ذ( دارند را سه بار بنویس. 
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 نام تصویر های زیر را بنویس.

تمرین های دوره ای )4(
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 به تصویر نگاه کن و هر کلمه را با گذاشتن نقطه کامل کن.



128

 کلمه ها ی زیر را بخوان و در جای مناسب بنویس.

َمریض - ناِظم -  َزنبور-  آَذر

َعلی - ُشروع - تیغ - َغذا  - ُجمعه - ُمرغ - َجمع - َمشغول

ض ضظذز

غ  غغ  غع  عع  ع
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 هر تصویر را به جمله ی مناسب وصل کن.

ُمَعّلم کِتاِب ُعلوم داَرد.

آَذر َغذا می خوَرد.

این باغ ِدَرخِت سیب داَرد.

َبّچه ها َاز ناِظم ُخداحاِفظی َکرَدند. 



130

 جمله ها را کامل کن .

َعلی به  می َرَود.

َزهرا َاز َمدِرسه  .

حاِمد ُصبحانه  .

 خانه را َرنگ می ُکنَد.

َسرباز َبراِی َنماز  می گیَرد.

 َاز ناِظم ُخداحاِفظی َکرد.

ِرضا ُکت  .

می پوَشد - ُثَرّیا

 کلمه مناسب را انتخاب کن و در جای خالی بنویس.
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 مرتّب کن و جمله بنویس.

می خوَرد - آَذر - َغذا

. 

ِرضا - َاست - َمریض

. 

َاست - آن َکفش - َکثیف

. 

ُمَعّلم - آَمد - به ِکالس

. 
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 برای هر نشانه یک کلمه بنویس.

خوا
خواهر

ط

ـعـ ظ

غ غـ

ض

ـع

ذ
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 عزیزاِن من ، نام کسانی که به تو کمک کرده اند که خواندن 
و نوشتن را یاد بگیری در ستاره های زیر بنویس.
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موّفق باشيد

پایان

خدا نگهدار
کالس اّولی ها
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