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تمرین های دوره ای

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

م وا�ن�ى مى�ن وا�نَم مى�ن
�ىد وا�ن مى�ن نى وا� مى�ن
د َ�ن وا�ن مى�ن َد وا�ن مى�ن
واهَرِمان �ن واهَرم �ن

ان ِ�ت واهر �ن  واهَر�ت �ن

ان واهرِ�ش �ن  واهَر�ش �ن

ورزش
 ىادت نرود!

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

2ــ چند نفر داخل فروشگاه هستند؟

3ــ نامى براى فروشگاه انتخاب كن.

سالم، 
گِل من!   بنوىس. 
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تمرین های دوره ای

از روى هر كلمه بنوىس.

مرتّب كن.

�ا�ىهیدر�ن�ت ه ا�ن �ن ا�ب �ك�ت ن َ رو�ش

ان �بوِی�ن ه ا�ن رود�ن د �ى ور�ش �ن

�بان ماِهمهر ه ا�ن �ن �پرن �ش �آ ورو�ن �ن

�نگ دهای�ت�ش �پر�ن ه ا�ن �ن �نما�ن ود �ن

ا�نهى ــ�ش �ىر�ك �ىر�ب ــروىِــ�ب ــا��ت در�ن�ت

گى د� �ن �گلــدرــ�ن َ�ن دــ�ن�ىلــ�ب مى�ك�ن

به تصوىرها نگاه كن و پاسخ را بنوىس.

خوش 
به حالتان!

كدام مى دود؟  كدام مى پرد؟ 

كدام مى خزد؟  كدام شنا مى كند؟   

گِل خندان 
سالم!
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تمرین های دوره ای

صداهاىى را كه خوانده اى، رنگ كن.

 براى هر تصوىر، ىك جمله بنوىس. 

جدول را كامل كن.

خسته نباشى!

له ُدر و �ت ره ه �ن  ال�ك �بُك ا+ �پ 
ا�بُك �پ

ای او �آ اُ اِ اَ �پ  �ب  �ش  �ت  �پ  �ب
�ن ر �ن د �ن ح 
ط  �ن ص  �ش س �ش 

�ك  �ت  �ن �ن ع  �ن 
ه و ن م ل  �گ 

ى

سالم بر 
بچه های
 باسواد! 



بخش٣
٭ خداىا، تو را سپاس كه زىباىی های آفرىنش را برای ما آفرىدی.
امام سّجاد )ع(

آموزش نشانه ها )2(
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كلمه هاىى را كه به تشدىد)  ّ  ( نىاز دارند، با رنگ قرمز قرار بده.

كر � ار�ت�ش �ب �ن ك�ن�ش اول�كمك�

خداحافظ !

اسم هر تصوىر را بنوىس.

سالم! 
سالم!

ار �بّ َ �ن

ا�ش ك�نّ �

اد �نّ �ت
ر كّ � �تَ�ش

ا �نّ �ب

ا�ش ّ �ت �ن

درس16
 بنوىس. 
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1ــ بّچه ها در چه جاىى هستند؟ 

2ــ نّجار چه چىزهاىى درست مى كند؟

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

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

جمله بساز.

به تصوىر نگاه كن و جواب بده.

: ا�ش ك�نّ �
ار: �بّ �ن
ا: �نّ �ب

: ا�ش ّ �ن�ت

عالى شد،
آفرىن! 

سالم، 
روز به خىر! 

درس 16
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از روى سه خّط دو م درس » در بازار « ىك بار بنوىس.

براى هر تصوىر، ىك جمله بنوىس.

مرتّب كن.

بَه بَه ! 

داــاّوِلــرا اِم�ن �گوــ�ن كارــ�ب هر�

د ــ�كرد�ن رــا�ن كّ � ودــ�ت�ش �گاِر�ن مو�ن ّههاــ�آ �پ �ب

سالم 
فرزندم!

درس16
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 جمله بساز.

خدا قّوت! 

ص ص
ِصدا
صا�ن
َصَد�ن

صوَر�ت

سالم! 
سالم!

: صا�ن
صا�بون:
: صد�ن

درس 17
 بنوىس. 
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از روى سه خّط اّول درس » صداى موج « ىك بار بنوىس. 

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

نام سه تا از چىزهاىى را كه در درىا هست، بنوىس. 

دست خدا به 
همراهت!

سالم 
گل قشنگم!

. نىا��ت د�ىد�  �بىدر�ىا و�آ  سماِن �آ
. َا��ت و ار در�ىا�ب��ى

ــََد�ن داــا�بونــوَر�ت

درس17

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

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

براى تصوىر، ىك جمله بساز.

بَه بَه! 

سالم، 
روز به خىر!

= صا�ن  ِمسوا�ك

ان= م��ت �ن  �ب �آ
د�گان= �پر�ن  صداى

م�نصوص=  �نصل

درس 17
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�ن
�ته �ش �گدن
ا�نان
 �ت لدنّ
�نر �آ

� س ص ص ّ �ن �ن 
ر�ىرن

كلمه ها را مثل منونه در جدول قرار بده.

خدا نگه دار !

هــاّولــ ا�ن ّهــا�ب �پ �تهــ�نصلــ�ب �ش ا��ىرنارــ�گدن �ىرــسرسرهــا�نانــ�ش دن رــد��پ كّ � ــ�ت�ش ر�ىرن
ــم�ا�نر�ت دو�ت دــص�ن صداــ�پر��ى

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

سالم
دوست من!

درس 17  
 بنوىس. 
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چهار خِطّ اّوِل درس » سفر دلپذىر « را بنوىس.

بَه بَه !

هم شاگردى 
سالم! 

كلمه ى درست را انتخاب كن و دور آن خط بكش.

دــمى�بر�ىم(. )مى�بر�ن �ت ىلدنّ �با�ن �بر�ن ّههاا�ن �پ �ب

د)مىرو�ىمــمىرود(. �ىدنصداىا�نان،�پدرم�بهمس�ب �ن �با�ش
ارد(. دــمى�گدن ار�ن )مى�گدن ودرادر�ك�ى�ن �نرد�ن�تر�ن �آ

�بُردم. مهها د�ىدِن�كوههاو�پ�ش ا�ن
م. ر�ن�ت �بهم�ا�نر�ت اِن ا�ب��ت �ت

اىم�نصوص. ودرارد�ب منو�ا�ىل�ن

درس 17

 كامل كن. 
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از روى سه خّط دوم درس » سفر دلپذىر« ىك بار بنوىس.

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

 با توّجه به تصوىر روبه رو، به پرسش ها پاسخ بده.

�ت �نا�ش  َا
َا�نان �نان  �آ

�نر  گُ  �

سالم و
صد سالم! 

امىدوار باش !

1ــ موش مى خواهد چه بكند؟ 

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

٣ــ اسم چىزهاىى را كه در تصوىر مى بىنى، بنوىس. 

درس17


