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باسمه تعالي

  فرآيند توليد برنامه ي درسي مجموعه فعاليت هاي نظام مند وطرح ريزي شده اي است، كه 
تالش دارد ابعاد چهارگانه زير نظام برنامه درسي )طراحي، تدوين، اجرا و ارزشيابي( رادر 
يك بافت منسجم و هماهنگ با غايت و اهداف نظام تعليم وتربيت رسمي سامان دهي نمايد.

 در تدوين محتواي كتب دانش آموزان با نيازهاي ويژه كه بخشي از فرآيند برنامه ريزي درسي 
است، سعي شده تا مالحظات  ساحت هاي تربيتي حاكم برفلسفه تعليم وتربيت كه ناظر بر 
رشد و توان مندي دانش آموزان براي درك و فهم دانش پايه وعمومي، كسب مهارت هاي 
دانش افزايي، به كارگيري شيوه تفكرعلمي ومنطقي، توان تفكر انتقادي، آمادگي جهت بروز 
خالقيت و نوآوري ونيز كسب دانش ، بينش و تفكر فناورانه براي بهبود كيفيت زندگي است ، 
مورد توجه قرارگيرد. اين محتوا با  فراهم نمودن فرصت هاي مناسب برنامه درسي ضمن تاكيد 
بر انعطاف در عين ثبات و همه جانبه نگري وتوجه به هويت ويژه متربيان با نيازهاي خاص، 
زمينه ساز دست يابي دانش آموزان به كسب شايستگي هاي الزم ) توان مندي ها ،مهارت ها( 

مي باشد.

 اميد است اين محتوا در تحقق اهداف موثر باشد و معلمان عزيز وگرامي با بهره گيري از اين 
كتاب بتوانند فراگيران را در دستيابي به صالحيت هاي فردي واجتماعي ياري نمايند.

 اين كار بزرگ حاصل همكاري صميمانه كارشناسان سازمان آموزش و پرورش كودكان 
استثنايي و گروه هاي تاليف كتاب هاي درسي مي باشد، شايسته است از تالش و مساعي تمامي 
اين عزيزان و همكاران سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت متبوع كه در مراحل 

چاپ وآماده سازي ماراياري داده اند، تقدير و تشكر نماييم.

  دراينجا از همه همكاران و صاحب نظران درخواست مي نمايم، تا نظرات و پيشنهادهاي خود 
را در خصوص اين محتوا به اين سازمان منعكس نمايند. 

دكتر مجيد قدمي  

 معاون وزير و رييس سازمان آموزش وپرورش استثنايي كشور
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سخنی با همکاران 

پس از حمد و سپاس پروردگار مهربان، به آگاهی همکاران ارجمند می رسانيم که کتاب کار 
فارسی )فعاليت های نوشتاری با رويکرد تحليلی و روش های فعاليت محور و فعال در آموزش 
زبان محتوای خاصی را پيش بينی کرده که عالوه برتعميق آموخته ها و آموزش های کتاب فارسی 
مهارت هاي  که  کتاب  اين  بخشد.  استمرار  و  تداوم  را  آموزش ها  تا  می کوشد  )خوانداری( 
زبان آموزی را به طور موازی و مساوی و با آهنگی مناسب و متناسب با کتاب فارسی خوانداری 

آموزش می دهد، اهدف زير را دنبال می کند.

- يادآوری و تقويت مهارت های نوشتاری 

- توانمندی دانش آموزان در به کارگيری به هنجارخط

- تقويت درست نويسی کلمات و جمالت شنيده شده

فعاليت های  کتاب کار فارسی )نوشتاری( در قالب بنويس و فکرکن و انجام بده برای هر درس 
و تمرين های دوره ای در نظر گرفته شده است.

بنویس: هدف از اين فعاليت توسعه و تعميق يادگيری مهارت های خواندن و نوشتن کلمات 
مهم و کليدی متن هر درس می باشد که به طور همزمان صورت می پذيرد. توجه به خط زمينه، 
رعايت اندازه حروف، رعايت ميزان فشار وارده مداد برروی کاغذ، رعايت فاصله مناسب بين 

کلمات از اهداف اين بخش می باشد.

فکر کن و انجام بده: فعاليت های اين قسمت عبارتنداز: کلمه نويسی، تصويرنويسی، کلمه 
سازی، کامل کردن جمالت، و صل کردن، عالمت زدن، رونويسی، مرتب کردن کلمه های بهم 

ريخته، جمله سازی و جمله نويسی و ....

از  درستی  و  مستمر  ارزيابی  که  می دهد  را  امکان  اين  آموزگار  به  قسمت  اين  فعاليت های 
فعاليت های نوشتاری دانش آموزان داشته تا بتواند روند فعاليت های دانش آموزان خود را اصالح 

کند.

از آموخته های  بازآموزی  و  ارزيابی مجدد  تمرين ها،  اين  از  تمرین های دوره ای: هدف 
دانش آموزان و در صورت نياز ارائه آموزش های ترميمي می باشد. اين فعاليت به تناسب اهداف 

آموزشی درس ها،  سازمان دهی شده است.



سرگرمی: اين فعاليت به منظور ايجاد فضايی شاد و استحکام بخشيدن ، به آموزش ها به صورت 
غير مستقيم تدوين گرديده است.

نماد تشویق: در انتها هر صفحه از کتاب نمادی به صورت ستون چهارتايی در نظر گرفته 
شده که آموزگار پس از اتمام هر فعاليت با توجه به توان هر دانش آموز و ميزان تحقق اهداف 
آموزشی توسط دانش آموز )به ترتيب از پايين به باال و براساس معيارهای ارزشيابی توصيفی( 

آن را رنگ آميزی می کند.

گروه مولفان
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نام من ............................................ است.

امسال به کالس ............................................ آمدم.

من کارهایم را با نام ...................................... شروع می کنم.

این عکس من است.
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 در جدول زیر:

نشانه ی )ایـ یـ ی( را قرمز کن.

نشانه ی )خـ خ( را سبز کن.

نشانه ی )ط ( را زرد کن.  

مـن

طططخخخایـایـایـ

ططططخخایـ

ططططخخخایـ

طخایـ

طخایـایـایـ

طدخ

طخخخخ

طضـ

چ

ظ

سـر

 کلمه ی پیدا شده را بنویس :



10

سالم،کالسدومیهایادآوری

 نام تصویرهای زیر را بنویس.
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 کلمه های زیر را بخوان و در جای مناسب بنویس.

حوض- خداحافظی- غذا- وضو- زن- ناظم- تمیز- آذر

ضـ  ضظذز

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

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

عمو- شروع- تیغ- مرغابی- معّلم- باغ- شمع- آشغال

ـغ  غغـ  ـغــع  ععـ  ـعـ

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

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

سارا خدا را شکر می کند.  

 

                                   

زهرا و علی اتاق را مرّتب می کنند.     

   

                       

او از ناظم خداحافظی کرد.      

                                     

مادر کتاب می خواند.                                              
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 کلمه ی مناسب را انتخاب کن و در جای خالی بنویس.

 من سیب ......................................... . )می خورد- می خورم(

......................................... در مدرسه درس می دهد. )معّلم- نانوا(

آن کفش ......................................... است. )می سازد- کثیف(

 جمله ها را کامل کن.

علی صبحانه ......................................... .

مرغابی در آب ......................................... می کند.

......................................... غذا می پزد.

من كتاب ......................................... .

كبوتر در آسمان ......................................... مي كند.

......................................... خانه مي ساَزد.
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 مرّتب کن و جمله بنویس.

آسمان- است- آبی                                              

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

خرگوش- می خورد- هویج                                  

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

آمد- مریم- از مدرسه                                               

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

رضا- می رود- به مسجد 

. ..........................................................................................
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س
بنوی

درس 1:  َبّچه ها مدرسه!

پاییز 

روپوش 

مرّتب 

آماده 

لباس 

وقتی 

خرید 

رفتند 

آمدند 
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  نام تصویرهای زیر را بنویس.

 جمله ها را با توجه به تصویر و کلمه های داده شده، کامل کن.

رضا برای رفتن به مدرسه آماده شد.    

                           

رضا برای رفتن به مدرسه .............................  

خانه مرّتب است.                                                    

خانه ...................................... 

 )حاضر شد- بیرون رفت(

)کثیف است- نظم دارد(

فکرکنوانجامبده
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 کلمه هایی را که نشانه ی »ـه ه« در آن ها صدای »ِهـ ه« می دهد، 

در جای مناسب بنویس.

                            ماه - میوه - به به - دانه 

 برای هر یک از نشانه های )ِا ــِـ ـه ه( در جای مناسب یک کلمه بنویس.

ِِا

ـه
ه

هـِ   هـه ه
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 در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس و داستان را بخوان.

                                         آمد.  

                                          روی  درخت  نشست.

او   برای        خود                     ساخت. 

تخم        گذاشت. در                 چند   و    

            روی              تخم ها             خوابید.       

         

بعد             از                   چند                 روز                                     

  از               تخم               بیرون             آمدند.
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 مرّتب کن و جمله بنویس.

آوا- می رود- به مدرسه                                        

. 

کالس دوم- آرمان- است                                

. 

از روی درس بخوان و کلمه هایی را که نشانه ی )خـ خ( دارند، در 

جای مناسب بنویس.

خـخ

خـ خ
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مهر

دانش آموزان 

نظم 

خوش حالی 

خواندن 

چیزهایی 

بیشتری 

می گیرید 

س
بنوی

درس 2: در مدرسه چه خبر!
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  نام تصویرهای زیر را بنویس.

 جمله ها را با توجه به تصویر و کلمه های داده شده، کامل کن.

بّچه ها با خوش حالی آمدند.       

                    

بّچه ها با ...................................... آمدند.    

    

آموزگار درس می دهد.   

...................................... درس می دهد. 

 )شادی- ناراحتی(

)نّقاش- معّلم(

فکرکنوانجامبده



23

 کلمه هایی را که نشانه ی »و« در آن ها صدای »ُا« می دهد، در جای 

مناسب بنویس.

نوک- زود- آوا- خورشید- دو- سماور

 کلمه هایی که نشانه ی »و« در آن  مانند صدای »و« در نانوا است 

را رنگ کن.

تنورورزش

میآورددو

روشنپرواز
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 به تصویرها نگاه کن و جمله ها را کامل کن.

دانش آموزان وارد ...................................... شدند.    

                

           

...................................... برای آن ها صحبت کرد. 

                              

رضا ...................................... می پوشد.    

             

              

آرش ...................................... می خورد.  
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 درجاي خالي كلمه ي مناسب را بنویس.

زهرا به پارک  ...................................... . )می رود- می روم(

حامد درس ............................................. . )می خوانم- می خواند(

او توپ بازی .......................................... . )می کنم- می کند(

 ادامه ی متن را از روي درس با خّط زیبا بنویس.

آموزگار گفت: به کالس .....................................................................................

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

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

...................................................................................................................................................................
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مسجد 

پیش نماز 

صحبت 

دعا 

خانه ِی صادق 

نزدیک 

حرف های 

بخوانم 

گوش َدَهم 

س
بنوی

درس 3: مسجد خانه ی خدا
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  مانند نمونه بنویس.

پرنده مریمشانه یِ مریم

ُخدا آزادی بابا

 کلمه ی درست را انتخاب کن و به تصویر مربوط وصل کن.

کوزه ِی آب

کوزه آب  

                                                 

سفره زرد

سفره ِی زرد                                          

فکرکنوانجامبده



28

حـصـ

سـسعـ

 جمله ها را با توجه به تصویر و کلمه های داده شده، کامل کن.

خانم ناظم برای بّچه ها صحبت کرد.      

                       

خانم ناظم برای بّچه ها ...................................... .    

               

 آن ها بعد از نماز دعا می کنند.  

 

آن ها بعد از نماز .......................................... . 

 )حرف زد – کتاب خواند(

)با خدا حرف می زنند- با مردم صحبت می کنند(

 از روی درس بخوان و کلمه هایی که نشانه های زیر را دارند، بنویس.
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)با خدا حرف می زنند- با مردم صحبت می کنند(

 مرّتب کن و جمله بنویس.

رفت- به مسجد- او

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

علی- آمد- با پدر

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

      

بود- در کتاب خانه- آرزو

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

                            

 جمله را به تصویر مناسب وصل کن.

مردم در مسجد نماز می خوانند.  
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 جمله ها را با توجه به متن درس کامل کن.

خانه ی صادق نزدیک ........................... است. )مدرسه- مسجد(

در مسجد ........................... برای مردم صحبت کرد.)پیش نماز- آموزگار(

 ادامه ی متن را از روي درس با خّط زیبا بنویس. 
 

 کلمه ها را با گذاشتن نقطه کامل کن و جمله ها را بخوان.

مسحد حانه ی حدا است.

ما در وقت نمار با حدا صحبت می کنیم.

 

صادق به پدر گفت: ............................................................................................

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

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

......................................................................................................................................................................
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 به تصویرها نگاه کن. دو تفاوت آن ها را عالمت بزن.

سرگرمی



32

بهداشت

کثیف

پزشک 

خوردن 

شست 

نشویم 

عزیز 

پاکیزه 

تمیز  

س
بنوی

درس 4: تمیز باشیم
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  نام تصویرهای زیر را بنویس.

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

 جمله ها را با توّجه به تصویر و کلمه های داده شده کامل کن.

مریم بیمار شد.                             

مریم ........................... شد.     

مادر مریم را پیش پزشک برد.   

مادر مریم را پیش ................... برد.  

                                          

  )مریض- خوش حال(

 )آموزگار- دکتر(

فکرکنوانجامبده
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 مانند نمونه کامل کن.              

گل ها  گل  
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 مانند نمونه کامل کن.

گل ها یعنی چند گل                           

                   

ماشین ها یعنی ....................................      

     

                               

کتاب ها یعنی  .......................................    

     

                                       

مداد ها یعنی  ......................................      

 نام من چیست؟ من دوست دندان ها هستم.

چیستان
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 مرّتب کن و جمله بنویس.

امیر- شد- بیمار                                        

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

شست- او- میوه  را                               

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

دو کلمه  که »ها« دارند را در متن درس پیدا کن و بنویس.

.................................. - ..................................

  ادامه ی متن را از روي درس با خّط زیبا بنویس.

امیر از آن روز،
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درس 5: بّچه ها در پارک

بهاری

قرار 

سبزه ها

باغبان 

پاکیزه

سطل

زباله 

آشغال ها

نگه داریم

س
بنوی
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  نام تصویرهای زیر را بنویس.

 جمله ها را با توّجه به تصویر و کلمه های داده شده کامل کن.

ما مدرسه ی خود را پاکیزه نگه می داریم.                            

ما مدرسه ی خود را ...................................... نگه می داریم.    

نادر پوست میوه را در سطل زباله ریخت.   

نادر پوست میوه را در سطل ......................... ریخت.  

                                                       

)تمیز- سالم(

)آب- آشغال(

فکرکنوانجامبده
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 کلمه های زیر را بخوان و در جای مناسب بنویس.

 جاهای خالی را کامل کن.

بشقاب-باغبان-اتاق-تیغ-مشغول-باغ

ـغغغــغـقـق

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

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

قـصدا

........اسم

........کلمه

غـصدا

........اسم

........کلمه

 کلمه هایی که نشانه ی ) غـ ـغـ ـغ غ ( دارند را در متن درس پیدا کن و بنویس.



40

 نام تصویرهایی که نشانه ی )هـ - ـهـ - ـه - ه( دارند را بنویس و رنگ بزن.

 کلمه ها را با گذاشتن نقطه کامل کن و جمله ها را بخوان.

باعبان به گل ها و سـبره ها آب می داد.

بحه ها ما باید آسعال ها را در سطل رباله  بریزیم.

 از روی درس بخوان و دو خّط آخر آن را زیبا بنویس.
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 نام تصویرهای زیر را بنویس.

تمرینهایدورهای1
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 در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

 یکی از شکل های »هـ ـهـ ـه ه« را در جای خالی قرار بده و یک 

بار از روی آن بنویس.

ُنـ.... : .................... مـ.....ـدی : ....................  

...وا : .................... ما... : ..............................  

نشانه)ـهه(
باصدای)ِا(

 کلمه ها را با گذاشتن نقطه کامل کن و جمله ها را بخوان.

 مادر من حانه را مرّتب می کند.

 دانش آموران با حوس حالی به مدرسه آمدند.
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 معنی کلمه های داخل پرانتز را بنویس.

پدر با )خوش حالی( به خانه آمد.

پدر با ...................... به خانه آمد.

خانم ناظم برای بّچه ها )صحبت کرد(

خانم ناظم برای بّچه ها ...................... .

خانه ی ما )پاکیزه( است.

خانه ِی ما ...................... است.

  کلمه های زیر را با ) ــِـ ( یا )ِی( کامل کن.

کتاب  فارسی                           خانه  ما

النه   کبوتر                        کفش مریم

سفره  زرد  لباس علي    

مداد ُبلند شانه  آوا   
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 مانند نمونه به هم وصل کن. 

                                                        

                                               

                                                          

 در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

گل + ها  گل ها یعنی: چند گل

کیف + ها  ................. یعنی: ...............................

جوجه + ها  ................. یعنی: ...............................

 تمیز

نظم دارد

خارج می شود  

بیمار

پاكیزه

بیرون می رود

مرّتب است                                                   

 مریض
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 کلمه های زیر را در جای مناسب بنویس.

 برای هر نشانه یک کلمه مناسب بنویس. 

خورشید- دوم- دوست- وارد- خوش حال- آموزگار

صـ

شخوا

نشانه ی »و« صدای )او(نشانه ی »و« صدای )ُا(نشانه ی »و« صدای )ِو(
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 با توّجه به تصویر برای کلمه های زیر جمله بنویس.

بابا: ........................................................................................................ . 

مادر: .................................................................................................... .                              

 متن زیر را بخوان و پاسخ پرسش های زیر را بنویس.

روز جمعه مهدی با پدرش به شهربازی رفت. او در آن جا مشغول بازی 

شد. پدر برای مهدي بستنی خرید. او بستنی را خورد و آشغال آن را 

در سطل زباله ریخت. در شهربازی به او خیلی خوش گذشت. مهدی از 

پدر خود تشّکر کرد.

روز جمعه، مهدی با پدرش به کجا رفت؟ .................................................................

مهدی آشغال های خود را کجا ریخت؟ .......................................................................

غـ ( دارند پیدا کن و بنویس.  در متن باال، کلمه هایی را که نشانه ی )ـ 

........................................................................................................................................................
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درس 6 :  مهمان عزیز

جمعه

صدای زنگ

صبحانه 

گالب 

شهِر کاشان 

شیرینی 

روسری 

تشّکر 

آورده بود 

س
بنوی
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 جمله ها را با توّجه به تصویر و کلمه های داده شده، کامل کن.

پدر وارد حیاط شد.                             

پدر ............................ حیاط شد.     

        

زهرا یک نّقاشی زیبا کشید.   

زهرا یک نّقاشی .................. کشید. 

                       

  مانند نمونه بنویس.

)داخل- کنار(

)جوجه- قشنگ(

فکرکنوانجامبده
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 با توّجه به تصویر در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

              

این ماشین تمیز ...................... .  این ماشین تمیز ......................  .     

                                     

این در ...................... است. این در...................... است.      

                                     

این مرد ...................... است. این مرد ...................... است.          

 کلمه ها را با گذاشتن نقطه، کامل کن و جمله ها را بخوان.

مریم با صدای رنگ ار حواب بیدار سد.

مادربررگ ار کاسان گالب آورده بود.
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 جمله ها را با توّجه به تصویر کامل کن.

پدر از بازار .................... و .................... خرید.    

                           

الدن با .................... و .................... دست خود را شست.  

      

                   

مادربزرگ .................... و .................... آورد.  

                             

دانش آموز .................... و .................... در دست دارد.
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 مرّتب کن و جمله بنویس.

بوسید- مریم- مادربزرگ را                                        

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

چای را- آورد- مادر                                                   

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

آمد- از کاشان- مادربزرگ                                                   

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

 ادامه ی متن را از روي درس با خّط زیبا بنویس. 

مادربزرگ از شهر کاشان 
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 پاسخ پرسش هاي زیر را در جاهاي خالي بنویس.

1- وقتی تشنه می شویم آن را می خوریم.

2- برای درس خواندن به آن جا می رویم.

3- در آن مشق می نویسیم.

4- برای خواندن نماز به آن جا می رویم.

سرگرمی

1

2

3

4
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حامد 

صدای تلفن 

شنید 

برداشت 

چه طور 

خداحافظی

متشّکرم 

گذاشت 

رفته بود

س
بنوی

درس 7 :  تلفن
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  نام تصویرهای زیر را بنویس.

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

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

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

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

 جمله ها را با توّجه به تصویر و کلمه های داده شده، کامل کن.

پارسا به مادرش گفت: متشّکرم.                             

پارسا به مادرش گفت: .................................. .

                                 

پری به منزل مادربزرِگ خود رفت.   

پری به .......................... مادربزرِگ خود رفت.    

                 

)می بوسد- تشّکر می کنم(

)خانه ی- مدرسه ی(

فکرکنوانجامبده
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        جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کن.

صدا:ضـ

كلمه:............اسم:............صدا:ذ

كلمه:............ اسم:............

كلمه:............اسم:............

صدا:ظ

  کلمه ها را با گذاشتن نقطه، کامل کن و جمله ها را بخوان.

دیروز امین به حامد تلفن رد.

وقتی حامد صدای تلفن را سنید گوسی را برداست.
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 کلمه ی مناسب را انتخاب کن و در جای خالی بنویس.

من شنبه به مدرسه ......................     )می روم- می رود(

من یک شنبه نّقاشی .....................      )می کشد- می کشم(

من دوشنبه از بازار خرید ...............      )می کنم- می کند(

من سه شنبه داستان ....................    )می خوانم- می خواند(

من چهارشنبه نان ............................    )می خرد- می خرم(

)من- او(     ............... پنج شنبه به مادرم کمک می کنم. 

)او- من(   .................... جمعه به پارک می روم. 
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 مرّتب کن و جمله بنویس.

حامد- رفت- به- خانه                                        

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

فاطمه- آمد- به- مدرسه                                                  

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

 متن درس را بخوان، کلمه هایی که نشانه ی »ز« دارند را پیدا کن و بنویس.

 متن درس را بخوان و سه خّط اّول درس را بنویس.
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چراغِ راهنما 

خیابان 

خط  کشی 

گذشتن 

رد شویم

به راحتی 

می توانیم 

سبز 

کنار 

س
بنوی

درس 8 :  چراغ راهنما
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  نام تصویرهای زیر را بنویس.

 جمله ها را با توّجه به تصویر و کلمه های داده شده، کامل کن.

خط  کشی برای گذشتن از خیابان است                                                          

خط  کشی برای .......................... از خیابان است.       

               

کبوتر به راحتی النه می سازد.  

کبوتر ..................................... النه می سازد.  

     

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

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

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

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

)رد شدن- دیدن(

)به کوچکی- به آسانی(

فکرکنوانجامبده
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پوریا چراغ راهنما را دید.

او از خیابان رد شد.

در خیابان ماشین  زیاد بود.

 متن درس را بخوان و در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس. 

چراغ راهنما سه رنگ دارد ...............  ...............  ................ .

این خط کشی برای گذشتن از ............................... است.

ما به راحتی می توانیم از ..................... رد شویم.

 جمله های زیر را بخوان و کلمه هایی را که زیر آن ها خط کشیده شده است در چراغ راهنما بنویس.
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 با توّجه به تصویر براي كلمه هاي زیر جمله بنویس.

توپ: ................................................................................................ . 

کتاب: ............................................................................................... . 

 در تصویر زیر نقطه چین ها را کامل کن و نام آن ها را در جای خالی بنویس.
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 مرّتب کن و جمله بنویس.

زهرا- رفت- به - بازار                                             

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

آمد- به - کالس - آموزگار                                 

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

 از روی جمله های زیر با خّط زیبا و تمیز بنویس.

خط  کشی برای گذشتن از خیابان است.

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

چراغ راهنما سه رنگ دارد.

...............................................................................................................................................................................................
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درس 9 : داستان یک درخت

دانه ای 

کشاورز 

کاشت 

کوچک 

مراقب 

پرنده ای 

گرما 

خواب 

بیدار شدم 

س
بنوی
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  نام تصویرهای زیر را بنویس.

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

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

 جمله ها را با توّجه به تصویر و کلمه های داده شده کامل کن.

مادر مراقب کودک است.                                                         

مادر ...................................... کودک است.   

   

من یک گل سرخ برای مادر خریدم.  

من یک گل .......................... برای مادر خریدم.    

                                 

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

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

)مواظب – دوست(

)زرد – قرمز ( 

فکرکنوانجامبده
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 جاهای خالی را مانند نمونه کامل کن و بنویس.

جوجه + ای  جوجه ای

پرنده + ..................  ........................ 

 النه + .....................  ........................

میوه + .....................  ........................

شانه + .....................  ........................

خانه + .....................  ........................

ستاره + .................  ........................

كوزه + .....................  ........................ 

 کلمه ها را با گذاشتن نقطه، کامل کن و جمله ها را بخوان.

من دانه ای کوحک بودم.

روری کساورر، من را در رمین کاست.

حاال من یک درحت ریبا هستم.
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 کلمه ی مناسب را انتخاب کن و در جای خالی بنویس.

او شنبه به مدرسه ...................................  

او یک شنبه نّقاشی  ....................................   

او دوشنبه از بازار خرید ..............................  

او سه شنبه داستان ..................................  

او چهارشنبه نان  ......................................   

                   ................... پنج شنبه به مادر کمک می کند. 

                                    ................... جمعه به پارک می رود. 

)می روم- می رود(

)می کشد- می کشم(

)می کنم- می کند(

  )می خوانم- می خواند(

)می خرد- می خرم(

)من- او(

)او- من(
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 با توّجه به تصویر جمله بنویس.

باران: ................................................................................ .                                 

مادر: .................................................................................. .                                

کیف: ................................................................................... .

 متن درس را بخوان و سه خّط اّول درس را بنویس.
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 در تصویر باال میوه ها را رنگ کن و نام آن ها را در جای مناسب بنویس.

سرگرمی
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درس 10 : چهار فصل

چهار فصل 

شکوفه 

کم کم 

تعطیل 

می دهند 

تابستان 

زمستان 

می ریزند 

لّذت 

س
بنوی
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  مانند نمونه بنویس.

 جمله ها را با توّجه به تصویر و کلمه های داده شده کامل کن.

در فصل زمستان خیلی برف می بارد.                            

در فصل زمستان ......................... برف می بارد.    

                           

همه ی ما از تماشای فصل بهار لّذت می بریم.   

همه ی ما از ........................ فصل بهار لّذت می بریم.  

                                

)زیاد - بهار(

) دیدن- رفتن( 

فکرکنوانجامبده

زمستان
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 کلمه های زیر را بخوان و به تصویر مناسب وصل کن.

می پوشد    

 

          

می خواند 

 می خورد  

                                             

 مانند نمونه کامل کن و بنویس.

مي + سازد  مي سازد

مي + خرد   ....................... 

مي + ریزد  ........................ 

مي + داند  ........................ 
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 در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

مادر چای ...................................... . )می ریزد – می پوشد(

آموزگار کتاب ...................................... . )می خواند - می بارد(

نانوا نان ...................................... . )می داند – می پزد(

 مرّتب کن و جمله بنویس.

می بارد- از- آسمان- برف                                             

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

او- آمد – از - باغ                                                    

. ...........................................................................
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 جمله ها را بخوان وبه تصویر مناسب وصل کن.

در فصل بهار درختان شکوفه دارند.

فصل تابستان هوا گرم می شود.

 متن درس را بخوان و کلمه هایی که »می« دارند را بنویس.
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 نام تصویرهای زیر را بنویس.

تمرینهایدورهای2
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 در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

در تابستان هوا ............................... می شود. )گرم- سرد(

در فصل زمستان هوا ............................... می شود. )گرم - سرد(

در فصل بهار، درخت شکوفه ............................... . )ندارد- دارد(

در فصل پاییز، درخت شکوفه ............................... . )ندارد- دارد(

 با توّجه به تصویر در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

مادر از بازار .......................... و ........................... خرید.  

                             
آرش با .......................... و ........................... غذا می خورد.  

                        
مادر بزرگ به صادق ................... و ........................ داد.                  
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 مانند نمونه کامل کن.

 جمله های زیر با کلمه های مناسب کامل کن.

من شنبه به مدرسه ................................... . )می روم – می رود(

او کتاب ................................... . )می خواند – می خوانم(

................................... غذا می خورد. )من - او(

................................... به پارک می روم. )او - من(

شودمی

می شود

داندمی

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

فاطمه مشق .............................................. .

علی کتاب ................................................... .

مادر دامن .................................................. .

 مرّتب کن و جمله بنویس.

کاشت – کشاورز- دانه ای                                   

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

پرنده ای – می کند – پرواز                                    

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

می دوزد – می نویسد - می خواند
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 جمله های زیر را بخوان، نام تصویرها را در جای خالی بنویس.

روز شنبه مادر به بازار رفت.  نزدیک یک خیابان بزرگ بود. 

خرید و به خانه آورد او  را پاک کرد تا  او  سبزی و 

برای ناهار غذا بپزد. وقتی رضا به خانه آمد. دست و صورت خود را 

شست. او از خوردن  لّذت برد و از مادر تشّکر کرد.

 در متن باال

1- کدام کلمه نشانه ی »ذ« دارد؟ بنویس. 

2- کدام کلمه  نشانه ی »ضـ « دارد؟ بنویس. 
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آبادی 

بلند 

باالی 

شکر 

باغ های 

مهربان 

سرسبز 

اردک 

هستند 

س
بنوی

درس 11 :  روستای زیبا
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  نام تصویرهای زیر را بنویس.

 جمله ها را با توّجه به تصویر و کلمه های داده شده، کامل کن.

این رود پر آب است.                                                        

این رود ......................... دارد. 

        

ما خدا رو شکر می کنیم.                                      

)کمک می خواهیم – تشّکر می کنیم(ما از خدا .............................. . 

 )آب زیاد – آب کثیف (

فکرکنوانجامبده
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 با توّجه به تصویر در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

  

  

    

                                    

  

  

                                        

  

 کلمه ها را با گذاشتن نقطه، کامل کن و جمله ها را بخوان.

کنار رود حند اردک باری می کنند.

ریر درحت پر ار میوه است.

این گربه ................. دیوار است. این گربه ................ دیوار است.

این خرگوش .................... است.این خرگوش .................... است.

این کتاب ................. کمد است. این کتاب .................. کمد است. 
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 مانند نمونه حرف آخر کلمه را بنویس و با آن یک کلمه بنویس.

 با توّجه به تصویر جمله بنویس.

بّنا: ............................................................. .   

            

نانوا: ........................................................... . 

             

آزاده: ........................................................... .

زنبور

چند

سرسبز

روستار
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 متن درس را بخوان و در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

نزدیک روستا یک ................................. است.

روی گل ها چند ................................. است.

باغ ها پر از ................................. است.

همه خدا را برای این زیبایی ها ................................. می کنند.

 مرّتب کن و جمله بنویس.

بست – بابا – تاب را                                        
. .............................................................................................

لیوان را – آورد – او                                                  

. .............................................................................................
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کشور 

زندگی 

بزرگ 

پرچم 

وطن 

دشت 

زیبایی 

مثل 

می کنیم 

 

س
بنوی

درس 12 :  ایران وطن ما
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  نام تصویرهای زیر را بنویس.

 جمله ها را با توّجه به تصویر و کلمه های داده شده، کامل کن.

ما وطن خود را دوست داریم.                            

ما ....................... خود را دوست داریم. 

کشور ما جاهایی مثل جنگل و دشت دارد.                   

کشور ما جاهایی .................... جنگل و دشت دارد.  

                         

  )کوه - کشور(

 )مانند - زیاد(

فکرکنوانجامبده
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 کلمه های زیر را در جای مناسب بنویس.

 جاهای خالی را کامل کن.

وطن – دشت – فاطمه - کتاب

طتـ   ت

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

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

 کلمه های که نشانه ی »ت - ط« دارند را در متن درس پیدا کن و بنویس.

صصدا

..................اسم

..................کلمه

سصدا

..................اسم

..................کلمه
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 مانند نمونه حرف اّول کلمه را بنویس و با آن یک کلمه بنویس. 

تراشتـتاب

صادق

طاهره

 جمله های زیر را کامل کن.              

نام کشور من ................................. است.

پرچم کشور من ................................. رنگ دارد.

رنگ های پرچم ایران .................. ، .................. ، .................. است.
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 کلمه ی مناسب را انتخاب کن و در جای خالی بنویس.

ما شنبه به مدرسه ...................................... )می رویم- می رود(

ما یک شنبه نقاشی ................................... )می کشد- می کشیم(

ما دوشنبه از بازار خرید ............................ )می کنم- می کنیم(

ما سه شنبه داستان ............................. )می خوانیم- می خواند(

ما چهارشنبه نان .......................................... )می خریم- می خرم(

........................... پنج شنبه به مادر کمک می کنیم. )ما- من(

............................................... جمعه به پارک می رویم. )او- ما(

 پنج کلمه از درس انتخاب کن و بنویس.
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 به تصویرها نگاه کن. سه تفاوت آن ها را پیدا کن و عالمت بزن.

سرگرمی
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گذشته 

آستارا 

جنگل 

زیادی 

غذای 

خوش مزه 

خیلی 

شنا 

رفتیم 

س
بنوی

درس 13 : سفر به آستارا



91

  مانند نمونه کامل کن.

گل ها سرخغذاِی خوش مزه

صدا  بلند

آهو  زیباآقا  احمدي

بو  گل

  کلمه ی درست را انتخاب کن و به تصویر مربوط وصل کن.

عموِی من      

عمو من       

                                                     

کوه ها بلند     

کوه هاِی بلند  

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

ـي ما

ا غـ

جنگـ 

ارا آسـ

 جمله ها را با توّجه به تصویر و کلمه های داده شده کامل کن.

ما روز گذشته به پارک رفتیم.                               

ما روز ...................................... به پارک رفتیم.  

او به آستارا رفت.                                                  

او به یکی از ...................................... رفت. 

              

)قبل - فردا(

    )شهرهای جنوب – شهرهای شمال(
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 مرّتب کن و جمله بنویس.

علی- دید – دریا را                                              

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

رفتیم- جنگل - به - ما                                

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

آستارا- از- آمد - بابا   

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

 کلمه ها را با گذاشتن نقطه، کامل کن و جمله ها را بخوان.

مردم ریادی در کنار دریا بودند.

در آستارا به ما حیلی حوس گدست.
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 با توّجه به تصویر جمله بنویس.

پرنده: .............................................................................. .

روپوش: ........................................................................... . 

                            

می خورد: ........................................................................ .                             

                                             

 ادامه متن را از روي درس با خّط زیبا بنویس.

مادر با ماهی
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مّکه 

بسیار 

هیچ وقت 

دروغ 

راهنمایی 

انتخاب 

حضرت 

محّمد 

جشن می گیریم 

س
بنوی

درس 14 : حضرت محّمد )ص(



96

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

حانه ی حدابّحه

جسنپیامبر

 جمله ها را با توّجه به تصویر و کلمه های داده شده، کامل کن.

این شهر مّکه است.                              

در این شهر .......................... است. 

             

او یک  کودک است.                                                    

او یک .................................. است. 

 

)مدینه – خانه ی خدا(

   )بّچه ی کوچک- مرد(

فکرکنوانجامبده
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 مانند نمونه انجام بده.

این کتاب                                 آن کتاب 

      

                                    

      ............... کودک                          ............... کودک 

        

      

       ............... پرنده                          ............... پرنده 

                                          

       ............... درخت                          .............. درخت
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 جمله ها را با توّجه به تصویر کامل کن.

درخت ............................ و ............................ دارد.      

       

             

این باغبان در پارک به .................... و .................... آب می دهد.  

فرید در باغ وحش ................................. و ................................. دید. 

                                                   

آن کودک بسیار مهربان و با ادب بود.

حضرت مّحمد)ص( پیامبر است.

 کلمه ها را با گذاشتن نقطه، کامل کن و جمله ها را بخوان.
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 از روی متن درس بخوان و سه خّط اّول آن را بنویس. 

 با توّجه به متن درس جمله هاي زیر را كامل كن.

در شهر ................................. کودکی به دنیا آمد.

او هیچ وقت ................................. نمی گفت.

او حضرت ................................. )ص( بود.
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اّولین 

نوروز 

دوستان 

هفت سین 

تبریک 

نشسته 

می گویند 

می پوشند 

می خوانند 

س
بنوی

درس 15 : عید نوروز
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  نام تصویرهای زیر را بنویس.

 جمله ها را با توّجه به تصویر و کلمه های داده شده، کامل کن.

اوّلین روز فصل بهار، نوروز است.                              

...................................... فصل بهار، نوروز است. 

ما به دیدار دوستان می رویم.                                      

ما به ...................................... دوستان می رویم 

        

)سومین روز – روز اّول(

)دیدن - شنیدن(

فکرکنوانجامبده
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 مانند نمونه بنویس.

مرد                                        مردان
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 مانند نمونه بنویس.

دختران یعنی چند دختر                   پسران یعنی .............................

 

درختان یعنی ..........................               دوستان یعنی .............................

سربازان یعنی ..........................                   كشاورزان یعنی ..........................
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 با کلمه های زیر جمله بنویس.

لیوان: .............................................................................................................................

می رود: ...........................................................................................................................

آرمان: ............................................................................................................................

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

من با ماشین ....................................... . )رفتم - رفتیم(

ما به خانه ....................................... . )رسید - رسیدیم(

او از مدرسه ........................................... . )آمد - آمدم(

.................................... به مادر کمک می کنیم. )من - ما(

....................................... در حیاط بازی می کند. )ما - او(

..................................... از بازار دفتر خریدم. )من – ما(
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 مانند نمونه بنویس.

خداحافظ

حیاط

خورشید

 ادامه ی متن را از روي درس با خّط زیبا بنویس.

در نوروز مردم ایران  .................................................................
...................................................................................................................................................

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

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

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

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

ُظهرظ
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1- در زمستان هوا ..................................... است.

2- ..................................... نان می پزد.

3- نام کشور ما ..................................... است.

4- پرچم کشور ما چند رنگ دارد؟

5- چه کسی بیماران را درمان می کند؟

سرگرمی

1
2

3

4

5

 پاسخ پرسش هاي زیر را در جاي خالي بنویس.
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 نام تصویرهای زیر را بنویس.

تمرینهایدورهای3
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 در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

............................... در کالس دوم درس می خوانم. )او - من(

او از بازار سبزی و میوه ............................... )خریدم - خرید(

............................... خدا را دوست داریم. )ما- او(

............................... سبد را از زمین برمی دارد. )او - من(

من میوه ی تمیز ............................... . )می خوریم – می خورم(

 معنی کلمه ها را در جاي خالي بنویس.

 بعد از خوردن غذا خدا را )شکر می کنیم(.

    بعداز خوردن غذا از خدا )..............................(.

 مادر مراقب )کودک( است.

    مادر مراقب )...............................( است.

 ما )وطن( خود را دوست داریم.

    ما )...............................( خود را دوست داریم.
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صداِی تلفن

تلفنصدا

بلندمو

خوش مزهغذا

خوببّچه ها

 مانند نمونه انجام بده.

 کلمه ها را با گذاشتن نقطه، کامل کن و جمله ها را بخوان.
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 با توّجه به تصویر در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

فصل .......................... است.

در این فصل برگ درختان .......................... .

یک گربه .......................... درخت است.

این سگ پاییِن .......................... است.

.......................... روی نیمکت نشسته است.

.......................... بازی می کنند.
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 با کلمه های زیر جمله بنویس.

من: ...............................................................................................................................................

دفتر: ...........................................................................................................................................

مریم: ..........................................................................................................................................

او: .................................................................................................................................................

 مرّتب کن و جمله بنویس.

در- پارک – او- بازی می کند.                                                 

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

این- زیبا- است- کودک                                                          

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



 نشانه هایی که نقطه ندارند را پیدا کن و به دلخواه رنگ بزن.

فشژ

ق

وعـ

رعـذ

رعـ

گـصـحـمـسـ

گـحـمـدسط

گـهـهـهـحـمـددسـطط

شککـلـلـ

ژلـش
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موفقباشید
کالسدومیهاخدانگهدار




