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    فرايند	توليد	برنامه	ی	درسی	مجموعه	فعاليت		های	نظام	مند	وطرح	ريزی	شده	ای	است	،	كه		
تالش	دارد	ابعاد	چهارگانه	زير	نظام	برنامه	درسی	)	طراحی	،	تدوين	،	اجرا	وارزشيابی(	رادر	يک	

بافت	منسجم	وهماهنگ	با	غايت	واهداف	نظام	تعليم	وتربيت	رسمی	سامان	دهی	نمايد.
													در	تدوين	محتوای	كتب	دانش	آموزان	با	نياز	های	ويژه	كه	بخشی	از	فرايند	برنامه	ريزی	
درسی	است	،	سعی	شده	تا	مالحظات		ساحت	های	تربيتی	حاكم	برفلسفه	تعليم	وتربيت	كه	ناظر	بر	
رشد	وتوان	مندی	دانش	آموزان	برای	درک	وفهم	دانش	پايه	وعمومی	،	كسب	مهارت	های	دانش	
بروز	خالقيت	 ،آمادگی	جهت	 انتقادی	 تفكر	 توان	 تفكرعلمی	ومنطقی،	 كارگيری	شيوه	 به	 افزايی،	
ونوآوری	ونيز	كسب	دانش	،	بينش	و	تفكر	فناورانه	برای	بهبود	كيفيت	زندگی	است	،	مورد	توجه	
قرارگيرد.	اين	محتوا	با		فراهم	نمودن	فرصت	های	مناسب	برنامه	درسی	ضمن	تاكيد	بر	انعطاف	در	
عين	ثبات	وهمه	جانبه	نگری	وتوجه	به	هويت	ويژه	متربيان	با	نيازهای	خاص	،زمينه	سازدست	يابی	

دانش	آموزان	به	كسب	شايستگی	های	الزم	)	توان	مندی	ها	،مهارت	ها	(	می	باشد.			

			اميد	است	اين	محتوا	در	تحقق	اهداف	موثر	باشد	ومعلمان	عزيز	وگرامی	با	بهره	گيری	از	اين	كتاب	
بتوانند	فراگيران	را	در	دستيابی	به	صالحيت	های	فردی	واجتماعی	ياری	نمايند.

									اين	كار	بزرگ	حاصل	همكاری	صميمانه		كارشناسان	سازمان	آموزش	وپرورش	كودكان	
استثنايی	و	گروه	های	تاليف	كتاب	های	درسی	می	باشد،	شايسته	است	ازتالش	ومساعی	تمامی	اين	
عزيزان	وهمكاران	سازمان	پژوهش	وبرنامه	ريزی	آموزشی	وزارت	متبوع	كه	در	مراحل	چاپ	وآماده	

سازی	ماراياری	داده	اند،	تقدير	وتشكر	نماييم.

									دراينجا	از	همه	همكاران	وصاحب	نظران	درخواست	می	نمايم،	تا	نظرات	وپيشنهادهای	خودرا	
در	خصوص	اين	محتوا	به	اين	سازمان	منعكس	نمايند.	
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سخنی با همکاران: 
كتاب فارسي فعاليت هاي نوشتاري شامل بخش هاي متنوع و گونـاگوني است كه به طور مـوازي با اهداف كتاب خوانداري   
در نظر گرفته شده است . اين بخش ها به منظور تسهيـل در امر آموزش وتوسعه وتعميـق آموختـه ها وتحقق اهداف آموزشي درس 

مي باشد.
بخش هاي كتاب نوشتاري عبارتند از :

 1 - كامل كن و رنگ بزن : شامل طرح هاي ناتمام نماد نوشتاري است كه در بخش بنويس به آن اشاره شده و در ابعاد 
بزرگتر به صورت نقطه چين در نظر گرفته شده است . اين تمرين عالوه برايجاد انگيزه با هدف صحيح قلم در دست گرفتن ، تقويت 
مهارت هاي دست ورزي ، هماهنگي چشم ودست به منظور تسهيل در نوشتن نشانه هايي است ، كه دانش آموز در آينده آن ها را فرا 

خواهد گرفت. ولي در حال حاضر نماينده هيچ يك از حروف الفبا نمي باشند.
در هنگام تكميل طرح هاي نوشتاري رعايت نكاتي كه در كتاب راهنماي معلم به آن اشاره شده الزامی است. پس از انجام اين 

فعاليت دانش آموزان طرح رابه دلخواه رنگ مي نمايند.

 2 - بنويس : در دو بخش نگاره ها ونشانه ها به آن پرداخته شده است . هدف از اين فعاليت در بخش نگاره ها تقويت مهارت 
خوب ديدن و هماهنگي چشم ودست مي باشد . دانش آموزان بايد در آغاز خط چين را با توجه به الگوي اوليه در جهت فلش شروع 

وادامه دهند.
در مرحله بعد نماد نوشتاري كه به صورت محو )ترام ( است را پررنگ نمايند . در مرحله آخر پس از كسب مهارت الزم به طور 
مستقل وبا توجه به شكل نماد، آن را مي نويسند . در تمامي مراحل انجام اين فعاليت ها ،  توجه به خط زمينه ، رعايت اندازه حروف 
 ، رعايت ميزان فشار وارده مداد بر روي كاغذ، رعايت فاصله مناسب نشانه ها در بخش نگاره و كلمه ها و نشانه ها در بخش نشانه ها

بسيار مهم است .
فعاليت هاي بخش بنويس به منظور توسعـه وتعميق يادگيري مهارت هاي خواندن ونوشتـن به طور همـزمان مي باشد.

 3 -  فکر كن و انجام بده : فعاليت هاي اين قسمت عبارتند از : كلمه نويسي ، تصوير نويسي ، كلمه سازي ، كامل كردن 
جمالت ، وصل كردن ،عالمت زدن ، رنگ زدن ، رونويسي ، مرتب كردن كلمه هاي بهم ريخته ، تركيب كردن ، تطابق تصاوير با 

كلمه يا جمله هاي داده شده و . . . 
توجه همكاران گرامي را به اين نكته جلب مي نماييم كه تمرين هاي ارايه شده به صورت نمونه است، وبراي تثبيت يادگيري ارايه 

تمرين هاي مشابه با در نظر گرفتن اهداف هر بخش و تفاوت هاي فردي دانش آموزان ضروري خواهد بود. 

 4 -  تمرين هاي دوره اي : در هر كتاب به تناسب اهداف آموزشي آن كتاب تمرين هاي دوره اي در محتوا سازمان دهي 
شده است ، كه آموزگار ضمن مرور آموخته هاي دانش آموزان فرايند ارزيابي مستمر را اجرا ودر صورت نياز به ارايه آموزش هاي 

ترميمي مي پردازد.

 5 - فعاليت منزل : در پايان آموزش هر نشانه ، فعاليتي تحت عنوان فعاليت منزل در نظر گرفته شده است . كه دانش آموزان 
با كمك والدين آن را در منزل انجام مي دهند. اين فعاليت به منظور تنوع بخشي به كار دانش آموزان جهت تثبيت وتعميم آموخته ها 

به صورت خالقانه ) كاردستي ، نقاشي ، جستجو در كتاب و روز نامه ها و. . . ( صورت مي پذيرد . 

 6 -  نمادتشويق : در انتهاي هر درس نمادي تحت عنوان نماد تشويقي است . كه آموزگار پس از اتمام هر فعاليت با توجه به 
توان هر دانش آموز به منظور تشويق آنان اشكال را رنگ آميزي مي كند. تعداد اشكال رنگ شده نشان دهنده ي ميزان تحقق اهداف 

آموزشي توسط دانش آموز مي باشد.
گروه مولفان



بخوان به نام پروردگارت.
قرآن کریم

نشانه ها

بخش 2
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 نام تصویرهای زیر را بنویس.
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 نام تصویرهای زیر را بنویس. صداهای آن را کشیده بگو و در جای مناسب بنویس.

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

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

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

.......... ........................................ .......... ..........
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  ترکیب کن و کلمه بساز.

ن        ا  ا یـ ر 

ی     ف  ر  َـ  ب 

ک     َـ  د  و  ک 

ـه      خ  ا  ش 

ق    ِـ  یـ  ا  ق 

چ     ر  ا  پ 

ل  ا  م  ت  س  َـ  د 

و      ا  گ 

ب    ا  ر  و  ج 
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 به تصویر ها نگاه کن و کلمه ها را با نوشتن نشانه ی مناسب کامل کن.

                      ....ا          َد ....َتر        بادباَد....

                     ....وراب                         قا.ِ...ق         ....او

                    ....یف                          ِستار....                           َدستما....

                   نان ....ا        میـ ....                               ...ِ.شم
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 به تصویر ها نگاه کن. هر کلمه را با گذاشتن نقطه کامل کن.

 به هر تصویر نگاه کن .نام هر تصویر را بگو و دور آن خط بکش.

پارچـ  لیوان     َابرـ خورشید     ُگلـ  َبرگ
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 مانند نمونه کامل کن.

یـ

میزیـم

ک

ل

ـِ

ق

ل

یـ

ـُ
گ

خ

ک

ی

ب

ف

ر

ه
ر

د

ز

ـه
خ

ن

ج
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 مانند نمونه کامل کن.

ک

کودَ ک

چ

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

فـ

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

قـ

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

پ

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

گ

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

جـ

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

لـ

.................................
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 کلمه های زیررا بخوان و د ر جای مناسب بنویس.

پارچ - َفرید - کاسه

کاَفـپا

خانه - می آَوَرد - َقندان

َقـخاَو

قاِیق - ُگربه - جوجه

ـِ جوُگـی
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 به تصویر نگاه کن و در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

آن  َاست.

. 

آزاد ه  را د ید.

. 

شاخه د و  د اَرد.

. 

ُخروس د اَرد.

. 
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َفرید - داَرد - ِکتاب

. 

چای - ماَدر - می ریَزد

. 

می خوَرد - َنرِگس - شیر

. 

جوجه - َاست - َزرد

. 

 کلمه های زیر را مرتّب کن و جمله بنویس.
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 کلمه های زیر را مانند نمونه بنویس.

َکفش َفرید   -    ماشین باباِکتابِ َمرَیم

َپرد ه ......آبی   -   کاسه......آبخانه ِی آرمان

 جمله های زیر را بخوان و با خّط زیبا بنویس.

د یروز  َمن  با  مادَ ر  َو  َبرادَ َرم  به  بازار  َرفَتم.

َبرادَ َرم  دَ فَتر  َو  ِمد اد  َتراش  َخرید.

 

َفرد ا  َمدِرسه  باز  می َشَود.

 

ما  به  َمد ِرسه  می َرویم.
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

بنویسبنویس

کامل کن و رنگ بزنکامل کن و رنگ بزن
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آهو 
َهوا 
َبهار

ِمهربان
ه 
ه

ها 
َه

هو
هی

هی 
ُه
ِه
هه

بنویس

آ
بنویس

َبهار نشانه ی 29
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 نام تصویرهای زیر را بنویس.

 کلمه ها را با نشانه ی ) ه ـ ه ( کامل کن.

آ.......و            َب......ار         ما.......ى          َم......دی 
 کلمه های زیر را کشیده بگو و هر صدا را در جای مناسب بنویس.

فکر کن و انجام بدهفکر کن و انجام بده

                                   

  آهو  َبهار

  َمهدی  ماهی
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 برای هر نشانه دو کلمه بنویس.

 مانند نمونه بنویس.

 ترکیب کن و کلمه بساز.

ی   د  ه  َـ  م 

و     ه  آ 

ر    ا  ه  َـ  ب 

ی    د  ا  ه 

ه

 

 

ه

هادیهااه
......................ــَـه

......................وه

......................یه
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 هر تصویر را به جمله ی مناسب وصل کن.

َاز َمد ِرسه - َمهدی- آَمد
. 

 جمله های زیررا بخوان وکلمه هایی که نشانه ی ) ه  ه ( دارند را در جاهای خالی بنویس.

َخرگوِش ِمهربان سه َهویج داشت.
ِیک َشب آهوبه دیَدِن او آَمد. َخرگوش َبراِی او هویج آَورد. 

آهو َهویج را خورد. 
َوقتی خورشید َزمین را روَشن َکرد. َخرگوش بیدار ُشد او با 

خود ُگفت: 
تا َبهار َاست باید َهویج ِبکاَرم. 

              

       

َخرگوش َهویج می خوَرد.

آهو ُتند َدوید.
 مرتّب کن و جمله بنویس.
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 به تصویر نگاه کن، در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

َخرگوش   می خوَرد.
.    

َدر    َهوا   َگرم   می َشَود.
.        

َخرگوش به    َسالم   کَرد.
.       

 از روی درس بخوان و با خّط زیبا بنویس.
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 به تصویر نگاه کن، در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

َخرگوش   می خوَرد.
.    

َدر    َهوا   َگرم   می َشَود.
.        

َخرگوش به    َسالم   کَرد.
.       

 مانند نمونه بنویس.

   آرمان َاسب را دید      آرمان َاسب ها را دید.

      سارا به ...........آب داد.              سارا به .......... آب داد.

   َخرگوش ............ را آَورد.        َخرگوش ............ را آَورد.                  
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 به تصویر ها نگاه کن ، مانند نمونه کلمه ی مناسب بنویس.

َانار                  َانارها

                                       

                                       

 به فرزند خود کمک کنید تا نشانه ی )ه  ه ( را از سمباده جدا کرده و در کادر باال بچسباند و برای هر کدام
یک مثال بنویسد.
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ما......                     کو......                      ِستار......                          آ......و

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

فکر کن و انجام بده

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

فکر کن و انجام بده

بنویسبنویس

َبه َبه 

ماه 

ِنگاه 

ـه

ه

نوِر ماه نشانه ی 30
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 صدای آخر کدام تصویرها مثل هم است؟ مثل نمونه داخل خط بسته بگذار.

 هر کلمه را در جای مناسب بنویس.

َمدِرسه ـ کوه ـ ِستاره ـ ِنگاه ـ َبه َبه ـ شاخه ـ ُنه ـ َپَرنده

ه  ه  ـه  هِا  ــِـ  ـه  ه
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 کلمه های زیر را کشیده بگو و هر صدا را در جای مناسب بنویس.

 ترکیب کن و کلمه بساز.

ـه     ُـ	 نـ	
	 ه	 ا	 گ	 ِـ	 نـ	

ـه  َـ	 ب	 ـه	 َـ	 بـ	
	 	 	 ه	 ا	 مـ	

 با توّجه به نشانه ی داده شده، کلمه ی مناسب بنویس.

هـههه

  َبه	َبه  ماه  ِنگاه
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  هر تصویر را به جمله ی مناسب وصل کن.

 کلمه های زیر را مرتّب کن و جمله بنویس.

 جمله ها را بخوان و در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

َدر َبهار َهوا َکم َکم  می َشَود. ) َگرم - َسرد (
َدر ِزِمستان َهوا  می َشَود. ) َگرم - َسرد ( 

سامان – آَمد – َاز َمسجد

آَمد – َاز َمدِرسه – ُمژگان

َمهدی به ماه ِنگاه َکرد.

رگوش ِیک َسَبِد َهویج داشت. خََ
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 از روی درس بخوان و دو خّط آن را بنویس.

به فرزند خود کمک کنید تا تصویر باال را رنگ کند و کلمه هایی را که نشانه ی )ه- ه - ه - ه( دارند ، در 
جای مناسب بنویسد.

ه - ه - ـه - ه

 از روی درس بخوان و دو خط آن را بنویس.

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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ژاله 

ُمژگان 

َپژُمرده

ژ

ژا 

َژ

ژو

ژیـ 

ژی

ُژ

ِژ

ژه 

بنویس

ژاله
بنویس

ژاله و ُمژگان    نشانه ی 31
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....مُرده               ....اله ـَ ـُ....گان               پ           ...اکَت                   م

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

 کلمه های زیر را کشید ه بگو و هر صدا را در جای مناسب بنویس.

ژاله به ُگل آب  . 

ماَدر ژاَکت َدر َدست  .

فکر کن و انجام بده

 به تصویرها نگاه کن، و کلمه به تصویرها نگاه کن، و کلمه

فکر کن و انجام بده

 به تصویر ها نگاه کن، در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

ه بگو و هر صدا را در جای مناسب بنویس.

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

 کلمه های زیر را مرتّب کن و بنویس.

داَرد – ماژیک – سامان
       

ژاَکت – می باَفد – ماَدر
       

َپژُمرده – ُگل - ُشد
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 ترکیب کن و بنویس.

 از روی درس بخوان و با خّط زیبا بنویس.

 تصویر را به جمله ی مناسب وصل کن.

ژاله بازی می ُکَند. 

ُمژگان به ُگلدان آب می َدَهد.

ـه هـُییـ  و  ـَ  ا
ژ

ر

ز

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 به فرزند خود کمک کنید تا کلمه هایی که نشانه ی )ژ( و کلمه هایی که نشانه ی )ز( دارند را در دو ستون
جداگانه روی مقوا بنویسد و به کالس بیاورد.
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خواَهر       خانه        خواب

خوب       خوانَدن       خاک

 دور کلمه هایی که ) خوا ( دارند ، خط بکش.

فکر کن و انجام بده

 دور کلمههایی که )  دور کلمه

فکر کن و انجام بده

ِکتاب خوانی نشانه ی 32

خواَهر 

خوانَدن 

خواب

می خواَند

خوا 

بنویسبنویس
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 کلمه های زیر را در جای مناسب بنویس.

 جمله های زیر را بخوان . دور کلمه هایی که » خوا « دارند خط بکش.

خانه - خواَهر - می خواَنم - خاک - خواب - خاموش 

خواخا

آرمان َشب ها زود می خواَبد.

خواَهِر آرمان َبراِی اوِکتاب می خواَند.

او ِکتاب خوانَدن را دوست داَرد.

39

َت داَرت دارد.
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 جمله ی مناسب با هر تصویر را به آن وصل کن.

سامان ِکتاب می خواَند.

سامان َشب زود می خواَبد.

 جمله ها را بخوان و در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

آوا ُسرود   )می خواَبد - می خواَند(

آوا َهر َشب زود   )می خواَند - می خواَبد(

َبراَدَرم َاز َمدِرسه آَمد.

خواَهَرم َاز َمدِرسه آَمد.
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 کلمه های زیر را مرتّب کن و جمله بنویس.

َنماز  ـ ماَدر  ـ می خواَند

ُمژگان ـ می خواَند ـ ِکتاب

آَمد ـ خواَهَرم ـ َاز َمدِرسه
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 از روی درس بخوان و با خط زیبا بنویس. از روی درس بخوان و با خّط زیبا بنویس.

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

.به فرزند خود کمک کنید تا با استفاده از کلمه هایی که»خوا« دارند برای تصویر باال جمله بنویسد
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 نام هر تصویر را بنویس.

9 10

تمرین های دوره ای )1(
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 کلمه های زیر را کشیده بگو و صدای هر یک را بنویس.

 مانند نمونه کامل کن.

آهوهووه
یه
اژ
یـژ
ـَه

  َهمه

  ژاله  َهوا

  َبهار

  ُمژگان  ِنگاه
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 کلمه ها ی زیر را در جای مناسب بنویس.

َبهار ـ آهو ـ ِنگاه ـ َبه َبه

 هرکلمه را به تصویر مناسب وصل کن.

َاسب

ُگل ها

ُگل

َاسب ها

ژاله ـ خواب ـ َپژُمرده ـ می خواَند

خواژ

هـههه
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 کلمه ها را با نشانه ی) ه  ه  ـه  ه ( کامل کن.

.......دی             نِگا......           آ.......و                ُن ....... مـَ

 ترکیب کن و کلمه بساز.

ه       ا  م 

ـه      ل  ا  ژ 

ه     ا  گ  ِـ  ن 

ج     یـ  و  َـ  هـ 

ـه  َـ  ب  ـه  َـ  ب 

ن  ا  گ  ژ  ُـ  م 
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 کلمه ها را با نشانه ی) ه  ه  ه  ه ( کامل کن.

.......دی             نِگا......           آ.......و                ُن ....... مـَ

 ترکیب کن و کلمه بساز.

ه       ا  م 

ـه      ل  ا  ژ 

ه     ا  گ  ِـ  ن 

ج     یـ  و  َـ  هـ 

ـه  َـ  ب  ه  َـ  ب 

ن  ا  گ  ژ  ُـ  م 

 به تصویرها نگاه کن و جمله ها را کامل کن.

َمهد ی کِتاب  .

نانوا نان  .

ماَدر چای ُدُرست  .

َپَرنده َپرواز  .
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 جمله های زیر را بخوان ، دور کلمه هایی که » خوا « دارند، خط بکش .

َمهدی َاز خواب بیدار ُشد. او به ماَدر َسالم َکرد َو نمازِ خود 

را خواند. َمهدی ِپَسِر خوبی َاست َو َهمه او را دوست داَرند.

او به خواَهَرش َدر خوانَدِن کِتاب ُکَمک می ُکنَد.

 شش کلمه از جمله های باال را انتخاب کن وبا خط زیبا در کادر پایین بنویس. شش کلمه از جمله های باال را انتخاب کن وبا خّط زیبا در کادر پایین بنویس.
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 جمله های زیر را بخوان . نام تصویر ها را در جای خالی بنویس.

این  َاست. 

داده  َاست. ُخدا  به  َکبوَتر  

ُخدا  به  َکبوَتر   َبراِی  َپرواز داده َاست.

ُخدا به َکبوَتر  داده َاست.

ُخدا چه ِمهربان َاست!
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ل  َاوَّ

َنّقاشی 

َبّچه

َتَشکُّر

َنّقاش 

 نام تصویر های زیر را بنویس.

فکر کن و انجام بده
 نام تصویر های زیر را بنویس. نام تصویر های زیر را بنویس.

فکر کن و انجام بده
 نام تصویر های زیر را بنویس.

بنویس

َ

بنویس

َنّقاشی نشانه ی 33
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 دور کلمه ی درست خط بکش.

  )ّ   (   را در جای مناسب بنویس.

َتَشُکر – َبچه ها – َبنا – َنقاش – َاَول

 به تصویرها نگاه کن . در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

این َمرد  َاست.  

َبنّا  را می ساَزد.

این َمرد  َاست.  

َنّقاش  را َرنگ می ُکنَد.

َبّچهـ  بچه     َبناـ   َبنّا     َنّقاشـ   َنقاش
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 هر تصویر را به جمله مناسب وصل کن.

َنّقاش خانه را َنّقاشی می ُکنَد.

َبنّا خانه می ساَزد.

َبّچه ها َدر ِکالس َدرس می خواَنند. 

به فرزند خود کمک کنید تا تصویر چند شغل را که )  ّ( دارند روی مقوا بچسباند و و نام شغل را زیر آن 
بنویسد و به مدرسه بیاورد.

 در این درس کلمه هایی که تشدید )  ّ (   دارند را پیدا کن و با خّط زیبا بنویس.
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

بنویسبنویس

کامل کن و رنگ بزنکامل کن و رنگ بزن
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 نام تصویرهای زیر را بنویس.

بنویسبنویس

فکر کن و انجام بده

 نام تصویرهای زیر را بنویس. نام تصویرهای زیر را بنویس.

فکر کن و انجام بده

صاِدق 

ُقرص 

ِصدا

ص 

ص 

صادِ ق نشانه ی 34
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 کلمه ها ی زیر را بخوان و در جای مناسب بنویس.

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

 کلمه های زیر را بخوان . دور کلمه هایی را که نشانه ی )ص ص( دارند خط بکش. 

     ...... وَرت                   .......ابون                 دا........                       ُقر........

ُقرص – ِصدا –  َصَدف - ناِقص

صص

صابون    ژاله    سوت    صوَرت    ُقرص
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سارا صوَرِت خود را می شوَید.
سارا لِباِس خود را می شوَید.

صاِدق به ماَدر ُبُزرگ شیرینی داد.
صاِدق به ماَدرُبُزرگ ُقرص داد.

 با توّجه به تصویر دور کلمه ی مناسب خط بکش.

ُقرص  َشرَبت           َدست  صوَرت

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



57

 کلمه ی مناسب را انتخاب کن و بنویس.

سارا صوَرِت خود را  .

دارا به ماَدر ُبُزرگ ُقرص  .

آَرش َبسَتنی  .

ُقرص -  هادی -  داد
.  

می شوَید - صوَرت - دارا
.  

داَرد - سارا - َصَدف 
.  

می دوَزد
می شوَید

داَرد
داد

می خوَرد 
می رَود

 کلمه های زیر را مرتّب کن و جمله بنویس.
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 به تصویرها نگاه کن و جمله ی مناسب با هر تصویر را به آن وصل کن.

آوا به ماَدرُبُزرگ ُقرص داد.

سامان صوَرِت خود را می شوَید.

َزری َصَدف َدر َدست داَرد.

سامان َبسَتنی می خوَرد.
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 از روی درس بخوان و با خّط زیبا بنویس.

.به فرزند خود كمك كنيد تا عکس خود را به جای صورت تصویر باال بچسباند
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 کلمه های زیر را با نشانه ی )ح ح( کامل کن.

........وله                 ُصبـ........                           ..َ...َلزون             َزنِگ تَفری......

فکر کن و انجام بده

 کلمه های زیر را با نشانه ی ) کلمه های زیر را با نشانه ی )

فکر کن و انجام بده

بنویسبنویس

حاِمد 
ُصبح 

َحَلزون
َحِرَکت

حـ 
ح

َحَلزون نشانه ی 35
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 نام تصویرهای زیر را بنویس.

 کلمه های زیر را  بخوان و د ر جای مناسب بنویس.

 جمله ها را بخوان ، د ور کلمه هایی که نشانه )ح ح( د ارند خط بکش و در جای خالی 

بنویس.

َزنِگ َتفریح َاست. حاِمد َو َحمید با َهم بازی می ُکنَند. 
آن ها با ِصداِی َزنگ به ِکالس می َرَوند.

حاِمد – تَفریح – َحِرَکت – ُصبح

حح
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 هر جمله را به تصویر مناسب وصل کن.

َحَلزون روِی َبرگ َاست.  

صاِدق با حوله صورِت خود را ُخشک می ُکنَد.

لـاَدن ُصبحانه می خوَرد.

 جمله ها را بخوان و در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

حاِمد  زود بیدار می َشَود. )ُصبِح - َشب(

َبّچه ها َدر  بازی می ُکنَند. )َزنِگ تَفریح - َزنِگ ِکالس(
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َمن َدر َدریا زِنِدگی می ُکَنم.
ناِم َمن  َاست.

َمن آسمان را َدر َشب روَشن می ُکَنم.
ناِم َمن  َاست.

َمن آرام َحِرَکت می ُکَنم.
ناِم َمن  َاست.

 کلمه های زیر را مرتّب کن و جمله بنویس.

َرفت - به  َمدرِسه -  حاِمد
.     

حاِمد -  آَمد  -  به خانه
.          

 به تصویرها نگاه کن و جمله ها را با کلمه ی مناسب کامل کن.
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 از روی درس بخوان و با خّط زیبا بنویس.

به فرزند خود کمک کنید تا  5 کلمه که نشانه ی )ح ح( دارند را از مجلّه یا روزنامه جدا کرده و در کادر باال 
بچسباند.
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

بنویسبنویس

کامل کن و رنگ بزنکامل کن و رنگ بزنکامل کن و رنگ بزنکامل کن و رنگ بزن
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 به تصویرها نگاه کن. کلمه ها را با نوشتن نشانه ی مناسب کامل کن.

        َس..... ل                 ..َ...ناب                  َحیا......                        فا ..ِ...مه

فکر کن و انجام بده

 به تصویرها نگاه کن. کلمه به تصویرها نگاه کن. کلمه

فکر کن و انجام بده

بنویسبنویس

َطناب 

َحیاط 

فاِطمه

ط

َطناب بازی نشانه ی 36
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 نام تصویرهای زیر را بنویس.

 در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

َطناب -  َحمید -  فاِطمه -  ُصبح

ح - حط

 جمله ها را بخوان و دور کلمه هایی که نشانه ی )ط( دارند خط بکش و در جای خالی بنویس.

فاِطمه با ماَدر به پارک َرفت. او َدر پارک َطناب بازی َکرد. 
ماَدر به فاِطمه میوه داد. 

 او میوه را خورد و پوسِت آن را َدر َسطل ریخت.
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ناِدر َدر َحیاِط َمدِرسه َطناب 

بازی می ُکَند.

فاِطمه پوسِت میوه را َدر َسطل 

می ریَزد.

 جمله ی مناسب با هر تصویر را به آن وصل کن.
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 به تصویر ها نگاه کن . جمله ها را کامل کن.

سارا َدر َحیاط بازی  .

) َکردَ م. َکرد(

آَرش  سوپ   .

)خورد – خورَدم(

ُمژگان  ُگل     .

)کاشَتم – کاشت(

او ِکتاب   .

)خوانَدم – خواند(
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 کلمه های زیر را مرتّب کن و جمله بنویس.

 درس را بخوان و از روی کلمه هایی که نشانه ی )ط( دارند سه بار در جای خالی بنویس.

به فرزند خود کمک کنید تا یک سطل کوچک را تزیین کرده و کلمه هایی را که نشانه ی )ط( دارند، بنویسد 
و درون سطل قرار دهد و به کالس بیاورد.

ِقرِمز – َسطل  - َاست
.  

می َرَود – به َحیاط – َحمید
. 

فاِطمه – می ِکَشد - َنّقاشی
. 
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 نام تصویر های زیر را بنویس.

تمرین های دوره ای )2(
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 کلمه های زیر را بخوان و در جای مناسب بنویس.

َبّچه - صاِدق - ُقرص - صوَرت - َتَشکُّر - ناِقص

 کلمه های زیر را بخوان و در جای مناسب )   ّ  ( بگذار. 

َاول  - َنقاش - َتَشُکر- َبنا

َحَلزون - ُصبح - حاِمد - فاِطمه - تَفریح - َطناب

ـّ صصـ

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

                ......َ. ناب                              ُقر.......                               ......َ. نا

                   روبا.......                         َپ.... ُمرده                        آ.......و

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

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

 جمله های زیر را با کلمه ی مناسب کامل کن.

 مانند نمونه كامل كن.

ص

ح ح

ص

ط

................................َبّچه 

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

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

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

جوجه دانه   .

ُمژگان ُگل  .

ِپَسر ُکت  .
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 با توّجه به تصویر دور کلمه ی مناسب خط بکش.

َنرِگس کِتاب  .

سامان ُصبحانه .

بابا لِباس  .

 َبنّا -  َنّقاش             َحَلزون - ماهی

َشرَبت – قُرص            ُصبح – َشب

می َرَود
می خوَرد
می ریَزد
می پوَشد

می خواَند
می َپَزد

 جمله ها را با کلمه ی مناسب کامل کن.
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 جمله های زیر را بخوان و بنویس.

َامین ُصبح َاز خواب بیدار می َشَود.

. 

او صورِت خود را با حوله ُخشک می ُکند.

. 

ُصبحانه می خوَرد.

. 

ِمسواک می َزَند. 

. 

لِباس می پوَشد َو به َدبِستان می َرَود. 

. 
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 دور کلمه هایی که نشانه ی )ح ح( دارند خط بکش و در جای مناسب بنویس.

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

   سارا - صوَرت - ُقرص - َدرس

َطناب – دوست – َسطل - َتمیز

ص صس س

طت ت

چاُدر - جوراب - حاِمد - ُدخَتر- ُصبح- َحِرَکت
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 جمله ها را با کلمه ی مناسب کامل کن.

ژاله َدرس .

صاِدق به ماَدر  ُکَمک  .

َبنّا خانه .

او َدست َو صوَرِت خود را  .

بابا َدر ُگلدان ُگل  .

می ُکَنم
می ُکَند

می ساَزد
می ساَزم

می خواَند
می خواَنم

می شوَیم
می شوَید

می کاَرم
می کاَرد
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 کلمه های زیر را مرتّب کن و جمله بنویس.

َاز پارک - صاِدق - آَمد

. 

َرفت - به کوه - ژاله

. 

می آَید  - َحمید - به ِکالس

. 

ماَدر - می َرَود - به ُاتاق 

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

      حو........                       رِ........ا                    .....َ. نبور                  وُ........و

بنویسبنویس

ِرضا 

ُوضو 

حوض

ض.

ض

ُوضو نشانه ی 37

فکر کن و انجام بده

 به تصویرها نگاه کن. کلمه به تصویرها نگاه کن. کلمه

فکر کن و انجام بده
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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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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

بنویسبنویس

کامل کن و رنگ بزنکامل کن و رنگ بزن

بنویس
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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

 نام کلمه هایی که )  نام کلمه هایی که ) 

فکر کن و انجام بده

بنویسبنویس

َ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

بنویسبنویس

ُشروع 

َجمع 

ع 

ع

فکر کن و انجام بده

 دور کلمه هایی که نشانه ی)    دور کلمه هایی که نشانه ی)   

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

بنویسبنویس

ُثَرّیا 
َکثیف 
باِعث

ث
ث

فکر کن و انجام بده

 به تصویرها نگاه کن ، کلمه به تصویرها نگاه کن ، کلمه

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(  
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 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

 به تصویرها نگاه کن. کلمه به تصویرها نگاه کن. کلمه

فکر کن و انجام بده

بنویسبنویس

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

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

فکر کن و انجام بده

غاِز زیبا نشانه ی 42

بنویسبنویس

غاز 

َمشغول 

غ

غ
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 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

بنویسبنویس

 نام تصویرهای زیر را بنویس. 

فکر کن و انجام بده

 نام تصویرهای زیر را 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



118

 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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بنویسبنویس

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

 به تصویرها نگاه کن. هر کدام را با گذاشتن نشانه به تصویرها نگاه کن. هر کدام را با گذاشتن نشانه

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.
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 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. 
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 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

ديدديدديدييييددد يق باشييق باشييق باشيق باشق باشق باشق باشق باشق باشق باش ق باشموفق باشق باشموفق باشموفموفموفموفموفّّ

خدا نگهدار
کالس اّولی ها
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