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و اسم ماردم   ّه ها اسم من                    اس�ت و اسم �پدرم �پ سالم �ب

هس�تم و اسم مدرسه ی من  مو�ز کالس                 . من امسال دا�ز�ش �آ اس�ت

 . �ت سش ود   �گدز لی                         �ز یر کالس اّول �ز�ی . �یاد�ش �به �ز� اس�ت

�تم.  وسش ی را �که �ز ها�ی یرز � هر�گرز �زرامو�ش �زمی �ک�زم اّول�ین �پ

�تن را  وا�زدن و �زوسش ـ ـ صـ ـ  ...  �ز ا ـ �ب ـ د ـ �ز

روع �کردم. �با  �آ   ا �ش

�ب �بود. ، اّول �آ

ی �بود. �ب اّول �آ

�زر رد�یا �بود. ، �آ ا

�بود. ّه  ها اسم معلّم کالس اّول من  �پ �ب

و�ب �بود. �بان و �ز لی مهر او�ز�ی

لی کلمه  ها را می  �گ�ز�ت �ز�ی ا�زم  �ید �ز من �یادم می  �آ

اًل ....................، .................... ان �آ دار�زد. م�ش �ب اّولسش ل �آ  �که م�ش

.................... ، .................... ،....................
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ل رد�یا، ان م�ش �زرسش ی �که �آ �یا کلمه  ها�ی
ل: ....................، ...................، ................... ا دار�زد. م�ش

د�یم، م �به »�تو�ت « رس�ی �ی م و ر�ز�ت �ی روع �کرد�یم. ر�ز�ت �با »�آ « �ش

د�یم �با  صدای: لـ ل لو . �به گل رس�ی ، هلو، ............... ، ............... ، �آ �با صدای او ـ و: �تو�ت

مد. مد. گل �آ هار �آ �ب

د. د �ز �ز �ز مد. گل ��ب ل�بل �آ �ب

. ار گل ال�زه سا�ز�ت ل�بل �ک�ز ل�بل سالم �کرد. �ب �ب

م، �ی گی می  سا�ز�ت ل �ز مله  های �تسش �بود، �با کلمه  های ردس �ب �ته �با دوس�تم �که اسم�ش سش سال �گدز

و�ی�. �ز �ین �ب ی �بود؟ �پا�ی ورا�زی �که م�زصوص رد�یا �بود�زد �پ ا�ز ، راس�تی اسم �ب ردس صدای مو�ب

گی �بود. ل �ز های �تسش وای �په رو�ز

ورم. ا�بی ها را �به �یاد می �آ �ت و مر�ز ان ال�ک �پسش داس�ت

ا�بی ها  �ت �با مر�ز د؟ �باال�زره ال�ک �پسش ی سش �زر�ش �پ راس�تی �آ

ا  ا�ین �ب د  �ی وا�ز می �ت �برود؟  �گری  د�ی یر  لگ� �ب �آ �یک  �به  وا�زس�ت  �ت

د. و�یس�ی �ز الصه �ب ان را �به طور �ز �زر داس�ت �آ
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 1- هر یک از نشانه های زیر را با صداهای خواسته شده ترکیب کن و بنویس.

سـ   �ب    ـ       �ب

و      د        س    

 2- برای هر ترکیب یک کلمه بنویس.

ـ + ه �ز �زه  ـ     �گُ

�پ + و و  �پ صـ + و   صو 

 3- جدول زیر را مانند نمونه کامل کن.

 4- نشانه ی آغازی و پایانی هر کلمه را پیدا کن و در جدول بنویس.

�آ  ا - َا   َ  - او  و

ا�زه ی �پا�یا�زی �زسش ی ا�ز �ز ا�زه ی �آ �زسش

روع �ش

ه هم�یسش

مو�ز�

کلمه

ُ �ـگ + ـ
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 5- دو کلمه ی هم آغاز با کلمه های زیر بنویس.

 6- دو کلمه ی هم پایان با کلمه های زیر بنویس.

 7- مانند نمونه، نشانه های چهارشکلی را بنویس و برای هر شکل یک کلمه بساز.

واده ا�ز واه�ش�یاری�ز �ز

اط اط�زسش �زسش

ـ �ز

ــ �ز
�ز

ـ ـ عز
ّصه �ز
�ز�زمه
�ز �ت�ی

کال�ز
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 8 - وقتی که کامل باسواد شدیم، جدول حروف الفبای فارسی را حفظ کردیم. می  توانید جدول را کامل کنید.

ـ �ب م�ب �ی �ب

صادصـ صا  �آ ا��ز
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 1- دوست خوبم شعر زیر را با دّقت بخوان.

 2- به تصویرها نگاه کن و نام هر تصویر را زیر آن بنویس.

 3- با توجّه به شعر، بیت هایی را که نام تصویرهای سؤال 2 در آن است، با خط زیبا بنویس.
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 4- با هر یک از کلمه های زیر جمله بساز.

ا�ب �ز�ت �آ

ا�ب مه�ت

�زر�یدی �آ

داو�زد �ز

 5- با توّجه به شعر، جاهای خالی را پر کن.

 6- به نظر تو خدای مهربان از تو می خواهد چگونه باشی؟ )در دو جمله بنویس.(

 7- در چند خط یک نامه برای خدا بنویس.

�ز

ه ام
مد �آ

َه
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 8- نام هر تصویر را بنویس.

 9- با کمک 2 تصویر از تصویرهای باال، 2 جمله ی خنده دار بساز. )انتخاب کن.(
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 1- دوست خوبم، تصویر زیر را رنگ کن.

 2- نام تصویر باال را در جای خالی بنویس و با آن یک جمله بساز.

 3- برای هر یک از تصویرهای زیر یک جمله بنویس.
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 4- متن زیر را با دّقت بخوان.

 5- به نظر شما در متن باال چه کسی ما را با خود به همه جا می تواند ببرد؟

 6- در متن باال کلمه هایی که نشانه ی »ـه ه« دارند، پیدا کن و در جای خالی بنویس.

 7- مانند نمونه چند کلمه ی دیگر بنویس. )4 کلمه(

هم + ....................     ....................     

هم + ....................    ....................   .................... هم + ....................  

هم + ....................    ....................  .................... هم + ....................  

 8- با هر یک از کلمه هایی که در تمرین قبل نوشتی، جمله بساز.

هانمی�برم. ای�ب ودم�بههمه�ب مارا�با�خ من�ش

ارهها، س�ت و د �ی ورسش �خ و ماه ا�خهی �خ �به �پر�خدگان، ال�خههای �به

ار �ک�خ رد�یا ل دا�خ م�ین، �خ  ل�ب �ت �به هان، �ب ّلههای �ت �باال�تر�ین �بر

هم �با را همه و همه �خگلها، �ب ار �ک�خ �تهها، سش �گدخ  �ی�ش �پ ماهیها،

و�ید. ر�ش م�پ��بامنهمس�خ �خ�ی �ب�ی م�ب وا�خ�ی می�ت

همکار  کار
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 9- نام کتاب های درسی که امسال باید بخوانی را بنویس.

 10- در جاهای خالی، نام تصویر مناسب را قرار بده.

». اس�ت و�ب �خ ِددوس�ت �خ ،ما�خ و�ب : ».................... �خ گار�گ�خ�ت مو�خ   �آ

؟ �یداس�ت مام�خ ّلهها�برای�ش هاوم�ب ا�ب �تههارد .................... ، �ک�ت وسش �یاهمهی�خ   �آ

ل .................... �بردارد. دا�خ گیا�خ ر�خ� دخ کا�خ �تا�یک�بر�گ واس�ت هر�یکمی�خ گارا�خ مو�خ   �آ

میرس�ید.  صدای .................... �به�گو�ش

 11- مانند نمونه کامل کن.

  . ال�خه ... سا�خ�ت ال�خه ... �پر�خدگان     ال�خهی�پر�خدگان 

ّله ... �خر�ید.       م�ب مو�خ            و�آ ّله ... �خ م�ب
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ده ... کالس      �خ �خما�ی ده ... دار�خد.       �خ �خما�ی 

ن�بود.      را�یا�خه ... رو�ش را�یا�خه ... مدرسه         

     . ه ... �گ�خ�ت �خنو�یرش
س ودمان       ه ... �خ و�یرش

 12- ترکیب کن و با هر یک از ترکیب هاي جدید جمله بنویس.

 13- نام یکی از کتاب هایی را که خوانده ای، بنویس. 

 14- برای هر یک از تصاویر زیر یک متن کوتاه بنویس.

ّه �پ �ب
ی

ای

ا�خه �خ
ی

ای
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 15- مواردی را که برای نگه داری صحیح کتاب باید رعایت کنیم، در زیر بنویس. )3 مورد(

 16- مرتّب کن و بنویس.

 17- مانند نمونه کامل کن.

واهر،�برارد واده        �پدر،مارد،�خ ا�خ  �خ

�بال   و�ت م�خ   �ت�ی

 مدرسه  

�� ��ب و���� را ا��� ���� �� 
د��ن 	�
� �� 	� 
ا 	� �ه ی� و����

� �� ���ب��� �� ا��� دو��� �ب� ���� �ب� ��
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 18- شعر زیر را بخوان، پررنگ کن و به صورت زیبا بنویس.

 19- با توّجه به شعر باال، پاسخ دهید.

 20- کلمه ها و عبارت های مناسب را به هم وصل کن.

�خراوان مندوس�تی   
د ه�خرم�خ دا�خاو  
�یا�خم ی�خ �ب من�یار  
�با�خم مهر دهم  د�ت �خ �پ 

ا�خم �ی �ب و�ش �خ �با�ودو  

د. �ته�باسش �ید()و(داسش ورسش د�خ �خ   کلمهای�که)ما�خ

د. �ته�باسش (داسش ا�خهی)�خ  کلمهی�که�خ�ش

ا��خ  دوکلمهیم�خ
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 21- بچّه های خوب؛ سارا از چه راهی می تواند به کتاب داستانش برسد؟ به او کمک کنید.


