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جدول زىر را كامل كن.

با نشانه های درهم رىخته ى زىر، كلمه بساز.

سالم
دوست من!

ـ  �خ �خ
دا ُ �خ

و�ب �خ

ِدَر�خ�ت
ه ا�خ رود�خ
�خُروس 

ى �خ�ش كلمه ى سه �ب � ى     �خ�ش كلمه ى دو�ب ى       � �خ�ش كلمه ى �یک �ب �        
ـ �خ      �خ
ـ �خ      �خ

ه ـ �پ                              �پَروا�خ      �پ

ـ ــ �خ ــ م       �ی
�خ ــ ا ــ �ش 

ـگ ــ �خ  ــ ــَــ ــ و ــ �ش ــ ر �  
دستت درد 
نكند!

درس 11
 بنوىس. 
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سالم 
خوب من!

خدا ىارت!

جمله ها را كامل كن.

و�ب را دوس�ت          .  دا مردِم �خ ُ �خ

ه            . م�ین دا�خ َ �خُروس ا�خ �خ

مادر دامِن ُد�خ�تَرَ�ش را             .

اسم هر تصوىر را بنوىس.

�خ�ت اس�ت . ا�خه ى ِدَ ا، روِی �ش �ب �ی ده ای �خ �پر �خ

ه اس�ت . ا�خ اِر رود�خ �خ
كِ � ، ه ىِ �خَر�گو�ش ا�خ �خ

. اده اس�ت ه ىِ �خر�گو�ش ُا�خ�ت ا�خ اِر �خ ، �ك�خ ا�خه اى ا�خ د�خ�ت �ش

درس11
 بنوىس. 
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و +    =   �ت

�تَ�ـخ +    = 

اسم هر تصوىر را بنوىس. 

بخش دوم هر كلمه را بنوىس.

سالم
دوست عزىز!

روزت به  خىر!

�ت   �ت
ن �تُر�آ

ا�ت ُا�ت

�ت ُ ا�ش �ت
ا�ب �ت �بُ�ش

ورى �ت

درس 1٢
 بنوىس. 
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سالم
كودك من!

خداحافظ!

از روى درس » همكارى « بنوىس.

ر�گ               در دس�ت دارد . مادر�برخ

د . �پدر                     �وارى مى �ك�خ

اسم دو جانور را بنوىس كه در آن، ىكى از نشانه هاى » قـ ق « باشد.

درس12

 كامل كن. 
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صداى آخِر كدام تصوىرها مثِل هم است؟ آن ها را رنگ كن.

كامل كن. 

سالم،
روز به خىر!

ُل      َ�الم              �گُل  ل�ب �بُ

بَه بَه! 
ــ             ــ               ــ  ــ                

لـ  ل
ه ال�خ

ُل ُل�ب �ب

ل �گُ

د   َ�خ �خ �َ�ب

درس 12
 بنوىس. 
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اسم هر تصوىر را بنوىس.

دو كلمه بنوىس كه آخر آن ها صداى » ل « داشته باشد.

عالى!

سالم
گل بهارى!

مد . �گُل �آ

مد . ُل �آ ُل�ب �ب

د . َ د  �خ �خ �خ �گُل �َ�ب

ُل�بل �الم �كرد . �ب

ه �ا�خ�ت . اِر �گُل ال�خ ل�بل �ك�خ �ب

درس12
 بنوىس. 
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سالم بر تو!

براى هر تصوىر، ىك جمله بنوىس.

جدول را كامل كن.

ارو  ــ  ه   ــ �ب و�ب ـ �ب هـ  ا�خ ـ �خ ـ  كا�ب ـ � ـ  �خ م�ی
�خ �ب ــ �ی �خ ده ــ �پ دستت �خ�خ

درد نكند!

 �خ   �خ          �ب   �ب

�ب   �ب
�ب ِر�خ �بِ

ه  و�ب �ب

�ب  اِر�خ �خ
ک  �ش �بِ �خ  �گُ

د  َمس�بِ

درس 13
 بنوىس. 
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از روى درس » نارنج و برنج « بنوىس. 

آفرىن به 
دست هاى تو! 

كلمه هاى زىر، چند بخش دارند؟ داخل داىره ها بنوىس.

سالم
دوست من!

كارد . ار         مى � ا��یرخ اور�خ در �ش �ك�ش

د .                   �پر وا�خ مى �ك�خ

كا�ب د             � َمس�بِ ورا�ب   �ب
�ب ار�خ ارو          �خ ک   �ب �ش �بِ �خ �گُ

درس13

 كامل كن. 
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سالم 
گل خوش بو!

اسم هر تصوىر را بنوىس.

مرتّب كن.

و�تر ــ دا�خه �ب كَ ورد ــ � مى �خ
ارسى ا�ب ــ من ــ دارم ــ دو ــ �خ بَه بَه �ك�ت

چه خوش خط!

�ید ورسش �خ

ورو�خ �خ

ه و�ش مرخ �خ

ود �خ

وَرد مى  �خ

درس 13
 بنوىس. 
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سالم بر تو!

از روى درس » خروس خوش آواز « بنوىس.

براى اىن تصوىر، دو جمله بنوىس.

هر كلمه را در جاى خود قرار بده.

ور    ــ سماور     ــ �خو�ك ور    ــ مو�ش ــ �گاو ــ �خ �ش ــ �ت د ــ ور�خ �ی ورسش و�ش ــ �خ �خ

و �ش �ش      �خ ور        ور�خ    �ت

خسته نباشى!

درس13
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اسم تصوىرها را در جاى مناسب بگذار.

چه خوش خط 
نوشتى!

سالم،
روز به خىر!

د مى دود . �خ               �تُ
َوردى را دوس�ت داَرم . َ َمن            �خ

د. ن مى �ك�خ م�ین  را رو�ش ور           ،�خ �ب ها �خ سش

ه      ـهـ  ـه  ه   
ا�ب مه�ت

هوا

�بَه �بَه
�بان مهر

هو �آ
ماه

درس 1٤
 بنوىس. 
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و�ب اس�ت  ! �بَه �بَه هوا �خ
ا اس�ت . �ب �ی ا�ب �خ مَه�ت

اره ها�ی�ت را دوس�ت دارم . سمان و ماه و س�ت �بان ، �آ داى مهر ِاى �خ

هم شاگردى 
سالم!

به هر ىك از كلمه هاى زىر، ىكى از نشانه هاى » هـ ـهـ  ـه ه « اضافه كن.

اسم هر تصوىر را بنوىس. زىر هر ىك از آن هاىى را كه صداى » هـ ـهـ  ـه ه « دارند، رنگ بزن.

همىشه 
سالم باشى!

ـ ُ ا�ب          َ   وا         �كو                    �خ مَ     �ت
ما َـ      َـ     �ب �بان          �ب �آ       و             مِ      َر

درس14
 بنوىس. 
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براى هر تصوىر ىك جمله بنوىس.

دوست
من،سالم!

بَه بَه!

ـ  �پ      �پ
و�پان �پ

و�پ �ت

مه �ش �پِ

َرا�گاه �پ

د �خ َر مى �پ
ار�پ �ت

درس14
 بنوىس. 
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به اّول هر ىك، نشانه ى » چـ  « اضافه كن و كلمه را بنوىس.

از روى درس »چشمه و چراگاه« بنوىس.

كامل كن و رنگ بزن.

دور كلمه هاىى را كه صداى اّول آن ها مثل هم است، خط بكش.

م ا�یران                ر�خگ دارد . �پر�پ

ور ما            ،               م �ك�ش ر�خگ هاى �پر�پ
     و                اس�ت .  

ما �ی ان ــ هوا�پ و�پ ادر ــ �پ ه ــ �پ كو�پ �خ ــ � ر ا�ك ــ �پ �خ

سالم، 
روزت به خىر!

چه زىبا 
نوشتى!

و = �خ =                  +    ا�ت     +   ر
  +       هار =                 +    و�ب =

َ

درس14
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اسم هر تصوىر را بنوىس.

امىدوار باش! 

سالم! 
سالم!

چهار كلمه بنوىس كه در آن صداى »ژ« باشد.

�ش
اله �ش

ه �یرش م�خ

ن �یرش �ب

ده مرش

درس 1٥
 بنوىس. 
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براى تصوىر، ىك جمله بنوىس. 

سالم
 دوست من!

از روى درس » ژاله و منىژه « بنوىس.

كامل كن.

ود . �ب �خر �د ،                   مى �ش ا�گر �به �گل �آ
د . ل�یس     مى �ك�ش �ین �پ ما�ش

د . �ب مى ده�خ اله و                        �به �گل ها �آ �ش

عالى شد، 
آفرىن!

درس15
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َد. وا�خ �خ ان �بِ ا�ب داس�ت واهَرم                     �كردم �برا�یم �ك�ت ا�خ �خ

�ب �به �خ�یر« مى �گو�یم. �یسش ا�خ                 �به �پدر و مادرم »سش �پ

د. �خ �گر         ه��ت ه �با �ی�كد�ی �یرش اله و م�خ �ش

سالم، روزت 
به خىر!

واهَر �خ
وا�ب �خ

�ید وا�ب �خ

َدن وا�خ �خ

َد وا�خ مى �خ

به كمك كلمه هاى » خواب ــ خواهر ــ خواهش «، جمله هاى زىر را كامل كن. 

خواهر كوچكم در خواب مى خندىد. فهمىدم كه خواب خوبى دىده است. فكر مى كنى چه خوابى دىده است ؟

روز خوبى بود!

درس 15
 بنوىس. 
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از روى درس » كتاب خوانى « بنوىس.

سالم! 
سالم!

كامل كن.

خدا نگه دارت!

كامل كن.

ِهسش =  
وا          = �خ
=          

واهسش �كردم لكه  ر�گ �خ من ا�خ �پدر�برخ

واس�ت لكه د �خ �ی �گار ا�خ م�ب مو�خ �آ
امه را  اه�خ ان های �ش من داس�ت

درس15


