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نگاره ي )2(

تصويرهاي درست را با گذاشتن عالمت )( نشان بده.    

سينا و مليكا هميشه وسايل خود را شب ها جمع مي كنند. گاهي سينا و 

بعضي وقت ها مليكا حوصله ندارند و خسته هستند و مجبور مي شوند صبح 

وسايل خود را جمع كنند. چه اتّفاقي برايشان مي افتد؟ بگو.

آن دو با هم قرار گذاشته اند كه هم ديگر را كمك كنند تا شب ها وسايل 

مدرسه ي خود را كامل كنند.
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اّول ابـتدايي
فــارسي

سينا و مليكا برنامه ي تصويري براي خود درست كرده اند. آن ها هر شب قبل از خواب كتاب ها و وسايلشان را بدون     
كمك بزرگ ترهاي خود جمع مي كنند. تو هم اين كار را انجام بده و يك برنامه ي تصويري با توّجه به برنامه ي كالسي 

خودت درست كن.

دفترنقّاشیدفتردیکته

دفترنقّاشیدفتردیکته

دفترنقّاشیدفتردیکته

دفترنقّاشیدفتردیکته

شنبه

چهارمدوماّول وسايلپنجمسوم

يكشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه
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اّول ابـتدايي
فــارسي

آخرين  از هر رديف را رنگ كن.    

 
در هر رديف   هايي را كه آخر نيستند، رنگ كن.    

 
در آخرين  هر رديف »ب« و در  هاي غيرآخر »بـ« بنويس.    

 

جاهاي خالي را كامل كن. )مانند نمونه(    
. ب . . . . . .                     . . . . . بـ .  . . . . . بـ . . ب  . . . . . . بـ ب 

در شكل هاي زير، در گوشه هاي شكل هاي رديف اّول »بـ ب« و در گوشه هاي شكل هاي پاييني »آ ا« بنويس.    
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اّول ابـتدايي
فــارسي

در اّولين  »آ« بنويس و در  هاي غير اّول »ا« بنويس.    

 

كلمه هاي زير را كامل كن.    

 . . . . . . . . .ِكـتا. . . . با . . . . . . . ارانآ . . . . . . .

به تصويرهاي زير با دّقت نگاه كن.  آن هايي را كه »بـ « غيرآخر دارند، آبي رنگ كن و  آن هايي را كه »ب«     
آخر دارند، قرمز رنگ كن.
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درس ششم

ـِ ـه ه( اّولين و دومين نشانه هاي چهارشكلي عبارت اند از: )ايـ ـ يـ ـ ي ـ اي( ـ )اِ    

يادگرفتن نشانه هاي چهارشكلي )ايـ( و )اِ( بسيار مهم است.   

بعد از يادگرفتن نشانه ها نوبت به تركيب ها مي رسد.   

وقتي »د« در كنار دو شكل »يـ ، ي« قرار مي گيرد، تركيب هاي آن »ديـ« و »دي« مي شود.   

شكل »اي« به آخر كلمه هايي افزوده مي شود كه كلمه به »~ ـه، ه« ختم مي شود، مانند: مدرسه اي، وقتي »د« در    

ـِ ه« قرار مي گيرد، تركيب آن ها » ِد« و»ده« مي شود. كنار دو شكل » 

ـ  مدرسه ـ دانه ـ نامه ـ دوده ـ ايستاده ـ بوده ـ  كلمه هايي كه به »~« و »ه« ختم مي شوند، عبارت اند از: رزَمنده    

نَبوده و ... كه يادگيري عميق اين كلمه ها بسيار مهم است.

ـِ « بين دو كلمه قرار مي گيرد كه دو كلمه به هم ربط  ـِ « ربط است. زماني »  يكي از موارد بسيار مهم اين درس »    

داشته باشند؛ مانند: ماَدِر من.

ـِ « ربط خوب ياد گرفته نشود، دانش آموز به جاي )مادِر من(، )ماَدره من( خواهد نوشت. اگر »    

از بزرگ تر خود خواهش كن شعر زير را برايت بخواند. تو هم، هم خواني كن.

اِي ايران زيبا، زيبا، زيبايي  
اِي ايران ميهن خوب مايي  
هم صحرا هم كوه و جنگل داري  
هم َدريا هم باغ و بُستان داري  

دارم دوست من يك دنيا خاكت را  
دارم دوست خاك خوب و پاكت را 
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درس هفدهم

متن زير را سه بار )بلند، آهسته و بي صدا( بخوان. صداي خود را ضبط كن. از روي كلمه هايي كه زير آن ها خط كشيده     
شده است، يك بار بنويس.

پدربزرگسيناومليكاكشاورزاست.اودرمازندرانزندگيميكند.

زمينكشاورزياونزديككوهاست.

هرروزپدربزرگباصداياذانبيدارميشود.

اودرزمينكشاورزيذّرتوچيزهايديگرميكارد.

تابستانگذشتهسيناومليكاهمراهپدرومادرخودبهآنجارفتند.

آنهاكتابگياهاندرستكردند.

برگهاودانههاراخشككردندودركتابخودگذاشتند.

درپايانآننوشتند،اينجاهوايخوبودلپذيريداردوماتابستانخوبيداشتيم.

در كلمه هاي زير »ذ« يا »ز« بنويس.    

ّرت     ندگيدلپـ  يريما  ندرانگـ   شت

داستانك سارا را بخوان. دور كلمه هايي كه دوست داري، خط بكش.    

برادر كوچك سارا دوست داشت كه در مسجد نزديك خانه ي خود اذان بگويد، اّما فكر مي كرد كسي از صداي او لّذت 
نمي برد. سارا يك مسجد زيبا و بزرگ كشيد و برادر كوچكش را هم جاي اذان گو گذاشت. او هر روز وقتي اذان را از 

مسجد مي شنود، آرزو مي كند برادرش هر چه زودتر بزرگ شود تا صداي اذان او را بشنود.

داستانك


