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تمرین های دوره ای

ورزش
 ىادت نرود!

سالم، 
گِل من! 

به تصوىر زىر نگاه كن و به پرسش ها پاسخ بده.

مى خوانىم مى خوانَم     
مى خوانىد مى خوانى     
مى خوانَند مى خوانَد     
خواهَرِمان خواهَرم     
خواهَرت           خواهرِتان

خواهرِشان خواهَرش     

  بنوىس. 

1ــ اسم سه چىز را كه در فروشگاه مى فروشند، بنوىس.

2ــ چند نفر داخل فروشگاه هستند؟

3ــ نامى براى فروشگاه انتخاب كن.



100

تمرین های دوره ای

خوش 
به حالتان!

گِل خندان 
سالم!

از روى هر كلمه بنوىس.

روَشن         كتاب خانه           ساىه یدرخت

خورشىد        رودخانه           بویِ نان

نوروز        آشپزخانه            ماِه مهربان

خود        نمازخانه          پرنده ای قشنگ

درخت ــ است ــ روِى ــ جىرجىرك ــ شاخه ى

مى كند  ــ فىل ــ جَنگل ــ در  ــ زندگى

 مرتب كن. 

كدام مى دود؟  كدام مى پرد؟   

كدام مى خزد؟  كدام شنا مى كند؟     

به تصوىرها نگاه كن و پاسخ را بنوىس.
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تمرین های دوره ای
سالم بر 
بچه های
 باسواد! 

خسته نباشى!

 براى هر تصوىر، ىك جمله بنوىس. 

جدول را كامل كن.

چا +  ُبك      الك         نه          ره          قو           ُدر     له  
               چاُبك

صداهاىی را كه خوانده اي، رنگ كن.

ای او  آ  اُ  اِ  اَ   
چ ج  ث  ت  پ    ب 
ز ر  ذ  د  خ  ح   
ط ض  ص  ش  س  ژ   
ق   ك ف  غ  ع  ظ   
ه و  ن  م  ل     گ 

     ى
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صداهاى هر كلمه را بنوىس. 

 كامل كن. 

  بنوىس. 

روز خوش!

سالم،
روزت به خىر!

بخش3
٭ خداىا، تو را سپاس كه زىباىی های آفرىنش را برای ما آفرىدی.
امام سّجاد )ع(

آموزش نشانه ها )2(
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  بنوىس. 

اسم هر تصوىر را بنوىس.

كلمه هاىى را كه به تشدىد)  ّ  ( نىاز دارند، با رنگ قرمز قرار بده.

درس 16
سالم! 
سالم!

خداحافظ !

نَّجار
كّفاش

قّناد
تَشكّر

بّنا
نّقاش

اول      كمك      كفش      نجار      تشكر



از روى سه خّط اّول درس » در بازار « ىك بار بنوىس.
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كّفاش :
جّنار  :

بّنا  :
نّقاش :

به تصوىر نگاه كن و جواب بده.

جمله بساز.

عالى شد،
آفرىن! 

سالم،
درس 16روزت به خىر!

1ــ بّچه ها در چه جاىى هستند؟ 

2ــ نّجار چه چىزهاىى درست مى كند؟

3ــ به جاىى كه نّجار در آن كار مى كند، چه مى گوىند؟ 



از روى سه خّط دوم درس » در بازار « ىك بار بنوىس.
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مرتّب كن.

براى هر تصوىر، ىك جمله بنوىس.

سالم 
فرزندم!

بَه بَه ! 

درس 16

هر كار ــ بگو ــ نامِ خدا ــ اوِّل ــ را

ـ كردند ـ از ـ  ـ تشكّرـ  ـ آموزگارِ خود ـ  بّچه هاـ 
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  بنوىس. 

خدا قّوت! 

سالم! 
سالم!

جمله بساز.

درس 17

ص   ص
ِصدا 

َمخصو ص
َصَدف

صورَت

صاف:

صابون:

صدف:
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دست خدا به 
همراهت!

سالم 
گل قشنگم! از روى سه خّط اّول درس » صداى موج « ىك بار بنوىس. 

به اّوِل هرىك، نشانه ى » صـ  « اضافه كن. 

 كامل كن. 

درس 17

آسماِن   و آبى درىا        دىدنى است.
درىا بسىار       و           اَست .

 دا  ــ       ابون  ــ       ورَت  ــ     َ    َدف

نام سه تا از چىزهاىى را كه در درىا هست، بنوىس. 
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براى تصوىر، ىك جمله بساز.

كلمه ها را به طور مناسب به هم وصل كن و بنوىس.

 از روى دو خِطّ آخِر درس » صداى موج « ىك بار بنوىس.

بَه بَه! 

سالم، 
درس 17روز به خىر!

مِسواك   صاف =
آب    زمستان =
صداى   پرندگان =

فصل    مخصوص =
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  بنوىس. 

پنج كلمه بنوىس كه در آن ها، نشانه ى » ذ « به كار رفته باشد.

كلمه ها را مثل نمونه در جدول قرار بده.

سالم
دوست من!

خدا نگه دار !

درس 17

ذ
گذشته 

اذان
لذّت 

آذر 

رىز ـ تشكّر ـ دلپذىر ـ سر  سره   ـ اذان ـ شالىزار  ـ گذشته   ـ  فصل   ــ 
بّچه ـ اجازه ـ اوّل ـ صدا ـ پرسىد ـ مخصوص ـ مسافرت

ذ  ز  ّ   ص  ص   س  س  
                        رىز
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كلمه ى درست را انتخاب كن و دور آن خط بكش.

 كامل كن. 

چهار خِطّ اّوِل درس » سفر دلپذىر « را بنوىس.

بَه بَه !

هم شاگردى 
درس 17سالم! 

از دىدِن كوه ها و چشمه ها      بُردم . 
تابستاِن     به مسافرت رفتم .

من وساىل خود را در جاى مخصوص                              .

بّچه ها از بر ف بازى لذّت )مى برند ــ مى برىم (.
با  شنىدن  صداى اذان،  پدرم به مسجد )مى روىم ــ 

مى رود  (.
ـ مى گذارد  (. آذر دفتر خود را در كىف  )مى گذارندـ 
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 با توّجه به تصوىر روبه رو، به پرسش ها پاسخ بده.

بخش ها را مثل نمونه به هم وصل كن و كلمه هاى جدىد بساز.

از روى سه خّط دوم درس » سفر دلپذىر« ىك بار بنوىس.
سالم و

صد سالم! 

امىدوار باش !

درس 17

ذاشت اَ  
ذان         اَذان آ  

ذر گُ   

1ــ موش مى خواهد چه بكند؟ 

2ــ وقتى موش سنگ ها را به داخل كوزه مى اندازد، 
چه مى شود؟ 

3ــ اسم چىزهاىى را كه در تصوىر مى بىنى، بنوىس. 


