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نگاره ها

نوروز

ستاره ی تصویری را که صدای اّول نام آن، مثل بقیه نیست، سبز کن.  

سير       َسَمنو َسبزه آينه
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 امال اّول
ابتدایی

در هر دسته، روی شکلی که مثل بقیه نیست، خط بکش.  
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نام تصویرهای زیر را بخش کن و به تعداد بخش ها، دایره بکش.  

سنِجدشيرينیُسماقماهی

به هر دسته دو نشانه اِضافه کن و تعداد نشانه ها را با چوب خط نشان بده.  

هـهــهــهـه هـ

با توّجه به جهت فلش، نشانه ها را پر رنگ کن و بنویس.  
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 امال اّول
ابتدایی

کلبه ي آموزش

مهم ترین کار برای درست نویسی کلمه ها که همان نوشتن دیکته است، یادگیری نشانه ها، ترکیب آن ها    

با هم، شناسایی جایگاه نشانه در کلمه، ساختن کلمه از ترکیب ها و نوشتن جمله می باشد. 

نشانه ها از دو گروه صامت و مصوت تشکیل شده اند:    

- مصوت ها شش نشانه اند که چهارشکلی و دوشکلی هستند:   

1. دو شکلی ها مانند: آ ا   اَ   َ       اُ    ُ     او  و که اّول و غیراّول مانند »آ« اّول و »ا« غیراّول خوانده می شوند.  

2. چهارشکلی ها مانند: اِ  ِ   ـه )   ـه( ه   که اّول، غیراّول، آخر چسبان و آخر تنها )مستقل( خوانده می شود   

و    ای    ی   ی ای  که اّول، وسط، آخر و آخر تنها )مستقل( خوانده می شود.

- صامت ها نیز شامل سه گروه اند:  

1. یک شکلی مانند: د      ر      ز ...  که خوانده می شوند: »د« تنها، »ر« تنها و ...  

2. دوشکلی مانند: بـ ب      پـ پ  ...  که خوانده می شوند: »بـ« غیرآخر و »ب« آخر و ...  

3. چهارشکلی مانند: هـ ـهـ ـه ه ، عـ ـعـ ـع ع  ...  که خوانده می شود: »عـ« اّول، »ـعـ« وسط، »ـع«   

آخرچسبان و »ع« آخر تنها و ... .

با ترکیب  یعنی بخش، ساخته می شود و سپس  از کلمه  از ترکیب صامت ها و مصوت ها یک قسمت    

بخش ها، کلمه می سازیم. 

نوع نگارش نشانه ها بسیار مهم است و باید با توّجه به خّط زمینه نوشته شود به این ترتیب که:   

1. برخی باالی خط نوشته می شوند، مانند: آ ا     د    اَ  َ  ...  

2. برخی روی خط نوشته می شوند، مانند: بـ ب      تـ ت  ...  

3. برخی زیر خط نوشته می شوند، مانند:   

بهتر آن است ابتدا مهارت خواندن دانش آموزان با بهره گیری از فّعالیت های متنّوع آموزشی تقویت شود    

و سپس به نوشتن دیکته بپردازند. 

برای تقویت مهارت های دست ورزی و درست نویسی کلمه ها، فّعالیت هایی مانند معّرفی نشانه ها، شناسایی    

نشانه، تشخیص جایگاه آن در کلمه، ترکیب صامت و مصوت، بخش کردن، صدانویسی و رونویسی و سایر 

فرآیند ها در تمرین های این کتاب گنجانده شده است. طی تمام فّعالیت ها سعی بر این بود که از واژه های 

ملموس و کاربردی استفاده شود، تا هم دایره ی لغات دانش آموزان گسترش یابد و هم از کاربرد واژگان 

ناملموس چون باب، دادا، بارا و ... پیش گیری شود. 
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نشانه ها

»آ« اّول ـ »ا« غیراّول

رنگ بزن.  

اسم هر تصویر را با صدای بلند بگو و آن هایی را که صدای »آ« اّول دارند، رنگ بزن.  

	 بادباَدک 	 آب

	 آَدم 									 	 	 اَبر

در کلمه های زیر، نشانه های »آ« اّول و »ا« غیراّول را در جای مناسب بنویس.  

    

	
						آب																مـ		هی															بی																				بابـ									
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 امال اّول
ابتدایی

بخش کن، سپس بخش اّول هر تصویر را با مداد قرمز بنویس.  

			 		جيل تَش بی
	

الگو را مانند نمونه بنویس.  

اآ آ

  زیر بادباد ک های مثل هم را رنگ بزن.

 

آآ اا اا آآ

پررنگ کن و بنویس.  

آ			ا																			آ			ا									آ			ا											آ			ا																																																																																				

آ																							آ													آ															آ																																																																																							

	ا																								ا														ا															ا																																																																																				
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نشانه ها

امالی شماره ی )1(

بابا	تاب	بست.
اَسد	با	سام	آمد.

سام	با	دست	تابَم	داد.
سام	دوسَتم	اَست.
آتوسا	با	َسما	آمد.
او	توت	َدسَتم	داد.
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 امال اّول
ابتدایی

ارزشیابی )2(

در جاهای خالی، یکی از نشانه های »آ« اّول، »ا« غیراّول را بنویس.1

								ب                     بـ					بـ																				بـ									

بخوان، بخش کن و بخش اّول نام هر تصویر را، با مداد قرمز بنویس.2

مادبَد َدم

نام هر تصویر را در جدول بنویس.3

                                       
1

2

3

4

کامل کن.4

					دباَدک				 				نار	 						َدر	 								سَتنی	
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نشانه ها

با توّجه به نام تصویرها، با نشانه های به هم ریخته، کلمه بنویس.5

 

و	ت	سـو	د	دب	ا	تـ

نام هر تصویر را بنویس.6

  

با ترکیب های داده شده، دو کلمه بساز و بنویس.7

تَم	ـ	َمسـ	ـ	دوسـ	ـ	موم																				
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شکل نشانه ها را به درستی، می نویسد.1

بخش های هر کلمه را تشخیص می دهد و به درستی مي نویسد.2

نام تصویرها را در جدول به درستی می نویسد.3

نام تصویرها را کامل می کند.4

تصویرخوانی می کند و با نشانه های به هم ریخته کلمه می نویسد.5

با ترکیب ها کلمه سازی می کند.6

جدول ارزشیابی




