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سخنی با آموزگاران گرامی

پروردگار مهربان را سپاس می گوییم که در پی جهش به سوی تحّول بنیادین 
و تغییر نگرش ها در قلمرو آموزش و پرورش، توانستیم با تکیه بر مبانی تعلیم و تربیت 
اسالمی و نیز توّجه به چهارچوب برنامه ی درسی مّلی، به بازنگری برنامه ی درسی و 
بازتولید محتوای درس فارسی بپردازیم و کار تهّیه، طّراحی و سازماندهی ساختار و 
محتوای کتاب درسی و دیگر کارافزارهای آموزشی را به فرجام برسانیم. امیدواریم 
فرایند  بهبود  و  رشد  و  نوآموزان  استعدادهای  شکوفایی  سبب  برنامه،  این  آموزش 

آموزش عمومی میهن عزیزمان گردد. 
برنامه ی زبان آموزی دوره ی دبستان و به ویژه، کتاب فارسی، بر بنیاد یافته ها 
و اندوخته های کارشناسان و تجربه های علمی و آموزشی همکاران و صاحب نظران 
تعلیم و تربیت سراسر ایران عزیز، فرصت توّلد دوباره یافت؛ به همین سبب از فرصت 
فرخنده ی فراهم آمده، استقبال کرده، کوشیده ایم با بهره گیری از دیدگاه های مختلف و 
کاربست نیکوترین آن ها، در همه ی عناصر ساختاری و محتوایی برنامه، اصالحات و 

تغییرات بایسته را در کتاب درسی به کار گیریم. 
توّجه به نیازهای کودکان عزیز و رعایت واژگان پایه ی زبان آموزان، متناسب 
با رشد ذهنی، میزان درک و دریافت آنان و نیز درخواست های آموزگاران گرامی، در 

تمام فراز و فرودهای این تغییرات، پیش روی ما بوده است. 
برای کمک به فرایند یاددهی ـ یادگیری و بهبود آموزش و بهره وری نیکوتر، 

توّجه شما همکاران ارجمند رابه نکات زیرجلب می کنیم:
1ــ در برنامه ی آموزش زبان فارسی به مهارت های چهارگانه ی زبانی و قدرت 
تفّکر و اندیشیدن به  یک میزان توجه شده است. براین اساس، محتوای درس فارسی 
در  قالب  دو کتاب فارسی و نگارش فارسی تهیه  و سازماندهی شده است،  بنابراین 

تدریس و یاددهی هر دو کتاب و هم زمانی این کار، اهّمیت ویژه ای دارد. 
پیش بینی  کتاب  این  تمرین های رونویسی در  تحریری،  تقویت خّط  برای  2ــ 
در صورت  ندارد.  دفتر مشق، ضرورتی  یا  اضافی  مشق  دادن  بنابراین  است؛  شده 
تعیین  »دفترفارسی«  با عنوان  دفتری  می توانند  تر، همکاران محترم  بیش  کار  به  نیاز 
کنند تا دانش آموزان، تمامی  پاره مهارت های نوشتاری همچون مشق خط، رونویسی، 
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گسترش کلمات، فعالیت های درست نویسی و امال، جمله سازی، نگارش و انشا را در 
آن تمرین کنند. 

3ــ در کتاب های فارسی از سه نوع خط استفاده شده است؛ اّول خّط نسخ یا 
خّط خواندنی، دوم خّط تحریری یا خّط نوشتنی و سوم خّط نستعلیق یا خّط هنری. 
گیرد، خّط  قرار  نوشتاری  و  دیداری  تقلید  و  توّجه  مورد  باید  کتاب  دراین  آنچه  اّما 

تحریری است. 
خّط تحریری در متن درس آمده است تا دانش آموزان عزیز، هنگام رونویسی 
آن را تمرین کنند. هدف اصلی این است که دانش آموزان درهنگام رونویسی، از راه 

تمرین و تکرار و مشق نظری آن را یاد بگیرند. 
نکته ی مهم در به کارگیری نوع خط هنگام ارزشیابی از آموخته های امالیی و 
درس امال است که الزم است معلّمان ارجمند در امال بر درست نویسی شکل نوشتاری 
کلمات، تکیه و تأکید نمایند؛ بنابراین، نوشتن امال به خّط نسخ یا تحریری از ارزش آن 

نخواهد کاست. 
4ــ با توّجه به اینکه امروزه درفرآیند یاددهی ــ یادگیری، دانش آموز نقش فّعالی 
دارد، توصیه می شود همکاران تا حدّ امکان از روش های فّعال و پیشرفته در تدریس و 
آموزش کتاب فارسی بهره بگیرند. ایجاد فرصت های مناسب برای مشارکت دانش آموزان 
در فعالّیت های کالسی باعث تقویت مهارت های گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، نوشتن 

و اندیشیدن می شود. 
5ــ با توّجه به اینکه اساس و پایه ی آموزش زبان فارسی بر تفّکر و خاّلقیت استوار 
است، انتظار می رود همکاران گرامی  در کالس درس به این جنبه و نیز تفاوت های فردی 
بازپاسخ،  و  پرسش های واگرا  از  بهتر است  تقویت خاّلقیت  برای  باشند.  توجه داشته 
استفاده شود و در پاسخ های ابداعی و خاّلق دانش آموز، از پیش داوری دوری کنیم تا 

مانع پرورش و شکوفایی گفتار و نوشتار خاّلق آنان نشود. 
6ــ برای بهبود آموزش زبان فارسی در طول سال تحصیلی، بهتر است در آغاز 
به  با کتاب های فارسی،  با اولیای دانش آموزان برگزار و نحوه ی کار  سال، جلساتی 
آنان توضیح داده شود. این کار موجب آگاهی بیشتر خانواده ها ازرویکردها، روش ها 
و ساختار کتاب می شود و در نتیجه، تعامل بین مدرسه و خانواده را ارتقا می بخشد. 

انتظار  دارد،  نیاز  دستورالعمل  و  راهنما  به  عمل  هر  انجام  که  آنجا  از  7ــ 
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و  معّلم  از مطالب کتاب راهنمای  تدریس  می رود همکاران محترم درکلیه ی مراحل 
کارافزارهای آموزشی فارسی به خوبی استفاده کنند. 

کتاب  محتوای  از  پشتیبانی  ای  بر فارسی  درس  آموزشی  کارافزارهای   8   ــ 
تسهیل،  موجب  تدریس  حین  در  ن  آ اجزای  کارگیری  به  و  است  شده  تهیه  فارسی 

تحکیم و غنی سازی آموزش و یادگیری زبان فارسی می شود. 
9ــ درس »آزاد« فرصتی مناسب برای معّلم و دانش آموزان است تا در محیط 
کالس و با آرامش، با هم نوشتن را تمرین کنند. نوشتن درس آزاد کمک می کند تا 
مفاهیم و مطالب ضروری متناسب با منطقه ی خود را با در نظرگرفتن فصول کتاب در 
کالس درس طرح کنید. این انعطاف پذیری کتاب به شما فرصت می دهد تا کمبودهای 
احتمالی را جبران کنید و در برنامه ریزی درسی و تألیِف بخشی از محتوای کتاب، 

مشارکت داشته باشید. 
تحلیل  قدرت  و  تفّکر  زبانی،  چهارگانه ی  به مهارت های  در   ارزشیابی  10ــ 
دانش آموزان در طول سال تحصیلی توّجه شود و در امتحانات رسمی پایان ماه یا پایان 
نوبت نیز مهارت های خوانداری و نوشتاری به عنوان فّعالیت های عملی، مورد توّجه 

قرار گیرد. 
ــّ  (  11ــ معّلمان گرامی در ارزشیابی درس امال، توّجه داشته باشند که تشدید )  ـ

در شیوه نامه ی جدید امالیی، جایگاه و ارزش امالیی ندارد.
تا در آموزش  یادگیری ایجاب می کند  تلفیق آموخته ها و مفاهیم  12ــ ویژگی 
از  بسیاری  سبب،  همین  به  شود.  توّجه  نیز  درسی  کتاب های  دیگر  به  فارسی  زبان 
استفاده  با  فارسی  کتاب  در  ریاضی،  حّتی  علمی  و  دینی،  هنری،  اجتماعی،  مفاهیم 
از شیوه های قّصه و شعر ارائه گردیده است و در این کتاب برخی از تمرین ها چنین 

ویژگی هایی دارند. 
ما  گام های  پشتوانه ی  همواره  ارجمند،  همکاران  ارزنده ی شما  رهنمودهای 
و سبب استواری کتاب های درسی بوده است؛ اکنون نیز، چشم به راه پیشنهادها و 

نواندیشی های شما هستیم.

گروه زبان وادب فارسی  
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
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ـ  ی �ی ا و ـُـ ـ ه ه ـ ـِ ـ ـَـ ـ

4

یادآوری

روز خوبی بود!

سالم، دوست عزیز!

1

2

3

      صدا
حر�ف

                    مــ 
  د

فرزنِد گُلم، خودت را معّرفی کن.  

به كمک حرف ها و صداها جدول را كامل كن.

تمرین های یادآوری 

نام:…………………  نام خانوادگی:……………………
تاریخ توّلد: روز:………………    ماه:………………  سال:………………

نام پدر:……………………
نام مادر:……………………

نشانی مدرسه:…………………………………..........................……...................……………..

نشانی خانه:……………..............................…………..........................…………………..

ی�ف  م�ین ــ �تم� ّه ــ �فامه ای ــ �ف �چ �یرف ــ �ب ه ای ــ ع�ف ی�ف ن ــ �چا�ک� �ته ــ �ب�ش �فر�ش
 ……………         ……………       ……………  ……………

                    ……………       ……………        ……………   ……………

کلمه هایی را که نشانه ی آخر آن ها مثل هم است، کنارهم بنویس.  

ـِـ، ه، ه  ِا، ـ
 ا یـ، یـ ،ی، ای

برای هر کدام از نشانه های چهارشکلی زیر، یک کلمه بنویس.    
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دستت درد نكند!

یر ــ ل�باس � لوار ــ �ش ای ــ دو�غ ــ �ش �یراهن ــ  �چ �ب ــ �چ �آ

1

2

3

4

............................................................................

نام هر تصویر را بنویس.  

د�غی ها �ی : ...........................................................................�چو�ش

د�غی ها �ی و�ش : ........................................................................... �غ

جمله ها را کامل کن.  

وا�غم.   �غ ن �ب ( من ..............، �قر�آ ال�غ

  . ور ما .............. ا��ق ( �غام �ک�ش �ب

�بان:........................................................................... دای مهر �غ

ِ محّمد )ص(:...................................................................... ر�ق ح�غ

.............................................................................: �یرغ  ا�یراِن عرغ

جمله بساز.  

سالم، وقت به خیر!

 دسته بندی کن.  
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خدا نگه دار!

1

2

3

کلمه های زیر را با توّجه به حرف اّول آن ها در جدول بنویس.  

ا�فه ــ ماهی ــ علی ــ �فامه ای  ب�ف ــ صد�ف ــ �فو�ک ــ �ش �با�فی ــ صا�بون ــ س��� �یرف ــ مه� ادی ــ ع�ف ��فگ ــ �ش

ـصـ�ـمـ عـ�فـ�ش
………
………

………
………

………
………

………
………

………
………

………
………

گا...  ا�بی ــ                             ... �ف�ته ــ                             �ف ان ــ                             َمـ... �ت �کو... ��ت
..............                ..............                  ..............             ..............

یکی از شکل های »ه ه ه ه« را در جای خالی قرار بده و یک بار از روی آن بنویس.  

   ....................................
اِر.   ل�بل ــ �ک�ف ال�فه ــ �ا�ف�ت ــ گل ــ �ب

 .................................. ..

  مرتّب کن. 
 

  . ا�فه ی ــ ا��ت �یر ــ رد�ف�ت ــ �ف حفر�گو�ش ــ �ف

4
(کلمه �ف ّ ل�ف وا�فدن )�ت �تن )امال(حف �فو�ش

واهَ� اه�حف واه��ف حف

وا�فَدم حف
وا�ب حف

جدول را مانند نمونه کامل کن.  

سالم، روز به خیر!
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آفرین بر تو!

درود بر شما!

1

2

3

4

جمله های تصویر را بخوان و بنویس.  

  ................         ................       ................

سه کلمه بنویس که حرف های اّول و آخر آن ها مثل هم باشد. مانند: نان

در کلمه های زیر، هرجا الزم است با مداد قرمز، تشدید بگذار.  

کر  � �ین ــ م�که ــ �ت�ش ه ــ �پا�ی �پ یر ــ �ب � �ی ا�بان ــ د�ت�ت ــ �ت�غ اره ــ �غ�ی

…………….......……………………………

……………….......…………………………

درباره ی این تصویر، دو جمله بنویس. 

............................................................... .              اس�ت

د. ............................................................... ی می �ک�غ �یر   �با�غ  �غ

د.   ا می �ک�غ س�ته اس�ت و    را �تما�ش ا�غه ی   �غ�ش روی �ش

..........................................................................................

ار    �ک�غ

www.kolbedanesh.com
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آفرین بر تو!

سالم، روز به خیر!

1

2

3

حروف الفبا را به ترتیب، بنویس.4

تصویر زیر را رنگ بزن و نام چیزهایی را که در آن می بینی، بنویس.  

………………                        ………………      ………………

نام و نام خانوادگی سه نفر از هم کالسی های سال گذشته ات را بنویس.  

گم �ک�فی، �چه می �ک�فی ؟  �گری راه را � ای د�ی ا�بان �یا �ب ( ا�گر رد �ف�ی ال�ف
……………………………………….......................…………………………………

دا �ک�فی، �چه می �ک�فی ؟  �ی ا�ب دو��ت�ت را �چ ( ا�گر �ک�ت �ب
……………………………………….......................…………………………………

پاسخ پرسش های زیر را با خّط خوانا و زیبا بنویس.   

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

با

�با

www.kolbedanesh.com
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فصل 1
نهاداه

14
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کتاب خانه ی کالس ما 

سالم، روزت خوش!

1

2

3

4

درس اّول

�بای ................................................................................ �ی رو�ف �ف

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

با توّجه به نوشته ی زیر، چهار خّط اّول را از روی درس، با خّط خوانا و زیبا بنویس.  

درس را بخوان و کلمه هایی را که نشانه ی »ه ه« دارند، بنویس. 

.........................................................................................

.........................................................................................

چهار کلمه بنویس که با »هم« شروع شده باشد؛ مانند همراه 

………………                 ………………              ………………              ………………          

با هر کلمه، جمله بنویس.  

ر: .................................................................................. کّ �  �ت�ش

........................................................................... : وا��ت  می حف

ّصه: ..................................................................................  �ت

  هم کالس: .........................................................................

خسته نباشی !
www.kolbedanesh.com
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سالم، روز به خیر!

دستت درد نكند!

1

2

3

4

با توّجه به نوشته ی زیر، سه خّط بعدی را از روی درس، با خّط خوانا و زیبا بنویس.  

ود لگ�ف�ت و �گو ................................................................ ّه ها رد �گروه حف �چ �ب

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

برای هر نشانه، کلمه ای از درس پیدا کن و مانند نمونه بنویس. 

ه ا�ف �ش کلمه�ف

دف�ف کاعف
ص

�ف
�ف

به آخر کدام یک از این کلمه ها می توان »ای« اضافه کرد؟ آن ها را بنویس.  

ه �ت ده ــ د�ت�ی �ف ّه ــ �فما�ی �چ اره ــ �ب ا�فه ــ ا�ش ا�ب �ف گاه ــ �ک�ت �ته ــ �ف و�ش ّ�ه ــ �ف اده ــ �گروه ــ را�یا�فه ــ م�ب ا�یس�ت

.........................................................................................

.........................................................................................

ود را روی ……………… فهاد حف � �یسش ان �چ مو�ف ( دا�ف�ش �آ ال�ف

د.   ��ت�ف ّه ها �به صور�ت ………………�ف�ش �چ ( همه ی �ب �ب

م.   وا�ف�ی �ف ودمان را �ب ه ی حف ّ�ه های و�یرش ه�ت� ا��ت ………………  و م�ب ( �ب �چ

جمله ها را کامل کن.  

www.kolbedanesh.com
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بسیار خوب !

سالم، دوست خوبم!

1

2

4

3

: »�ف�ی�،............................................................. ده ی �گروه اّول لگ�ف�ت �ف �فما�ی

.........................................................................................

.........................................................................................

»........................................................................................

با توّجه به نوشته ی زیر سه خّط بعدی را از روی درس، با خّط خوانا و زیبا بنویس.  

از روی کلمه های درس که در آن ها دو حرف »ص«، »غ« می بینی، یک بار بنویس.

.........................................................................................

.........................................................................................

کامل کن. 

د ــ �ک�ف�ید.   �ف ه ــ �چ �ت ّه ها ــ د�ت�ی �چ کر ــ �ب � ( �ف ال�ف

  .......................................................................................

  . ی ــ ا�ف د ــ �بر�ف �ی د ــ ُم�ف ا�ب ها ــ ه��ت�ف ( �ک�ت �ب

 .......................................................................................

کلمه ها را مرتّب کن و جمله را بنویس.  

وا�فم. می حف
ا�ب �ک�ت

من

www.kolbedanesh.com
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سالم، دوسِت گُلم! 

بسیار خوب شد!

1

2

3

و�ب .............................................................. ا�ب حف : »�ک�ت گار لگ�ف�ت مو�ف �آ

.........................................................................................

»........................................................................................

با توّجه به نوشته ی زیر، سه خّط بعدی را از روی درس، با خّط خوانا و زیبا بنویس.  

گار ا�ف ه� �یک  مو�ف ان �الم و ا...وال �چرسی می �کرد. �آ مو�ف ـ... �آ اد...  �بود.  او �با دا�ف ...ار رد کال...  ا�یس�ت مو�ف �آ

ی�د.   لگ� ود �ترار �ب ...  �بردارد و رد �گر...ه حف ـک ل �چا� گی ا�ف دا�ف ـ... ر�فل ا �یک �بر�گ کاعف ، �ت ـ...��ت می �ف

نشانه های جا افتاده را در متن زیر، قرار بده.  

در هر جمله، کلمه ی مناسب را انتخاب کن و در جای خالی بنویس.  

ده ای(  �ف ده ی ــ �فما�ی �ف وا�فد. )�فما�ی د حف ل�ف ن را �ب ( ................... ه� �گروه �آ ال�ف

�ته ای(  �ته ی ــ ه�ف وا�فد. )ه�ف ان می حف ا�ب دا��ت ( محّمد ................... �یک �ک�ت �ب

به نظر تو این دو کتاب به هم، چه می گویند؟ 4

...........................................

...........................................

www.kolbedanesh.com
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عالی نوشتی، آفرین!

سالم، وقت به خیر!

1

نام هر تصویر را با توّجه به شماره ی آن، در داخل جدول قرار بده.  2

نوشته ی زیر را پُر رنگ کن و با خِطّ زیبا، بنویس.  

4
9

8

1

2

3

5

6

7

7
9

3

4

1

2

5

6

8

. وا�غا اس�ت داو�غدی �که دا�غا و �ت �به �غام �غ
…………………………………………………………………………

www.kolbedanesh.com
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سالم، گُلِ زیبا!

بسیار خوب شد!

1

2

3

4

مسجد محّله ی ما 

درس دوم

با توّجه به نوشته ی زیر، سه خّط بعدی را از روی درس، با خّط زیبا و خوانا بنویس.  

م�دم م�ّ�ه ی..............................................................................

.........................................................................................

  .........................................................................................

درس را بخوان و کلمه هایی که یکی از نشانه های زیر را دارند، بنویس.  

م.   �ی د، �با .................. می �گو�ی �ته �با�ش  �به �کسی �که اد�ب دا�ش

م.   �ی د، �با.................. می �گو�ی �ته �با�ش  �به �کسی �که سواد دا�ش

  جمله های زیر را کامل کن.  

  .................................................................................. : حو�ف

  ................................................................................. : �ی�ش �فما�ف �چ

  جمله بنویس.  

�  ح
ـ  �ب �ب

www.kolbedanesh.com
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خسته نباشی، عـزیزم!

1

2

3

4

.................................................................................. �بعد ا�ف �فما�ف

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

با توّجه به نوشته ی زیر سه خّط بعدی را از روی درس، با خّط زیبا و خوانا بنویس.  

.........................................................................................

.........................................................................................

 کلمه هایی که نشانه های »ایـ، یـ، ی« را دارند، از درس پیدا کن و بنویس.   

  .................................................................................. : �باد�تّ�ت

�بااد�ب :..................................................................................  

م:.....................................................................................   �ف �با�ف

  معنی کلمه های زیر را بنویس.  

درباره ی کتاب خوانی و مطالعه، دو خط بنویس و کلمه های »باسواد«، »کتاب« و »بخوانم« را در نوشته ات 
به کار ببر. 

.........................................................................................

.........................................................................................

سالم، روز خوش!

www.kolbedanesh.com
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سالم، چه روز خوبی!

خسته نباشی!

1

2

3

4

.............................................................. ه�فگامی �که مهدی �با �چدر و مارد�ش

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

با توّجه به نوشته ی زیر سه خّط بعدی را از روی درس، با خِطّ خوش و خوانا بنویس.  

 درس را بخوان و کلمه هایی  که نشانه های زیر را دارند، بنویس.  

ه ه � هع   ع   ع ع

..........................................................................................

..........................................................................................

درس را بخوان و ترکیب هایی مانند »شیرینی و شربت« را از درس پیدا کن و بنویس.  

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

راستی، اگر کفش هایت بال داشتند، چه اتّفاقی می افتاد؟ این اتّفاق را در سه سطر بنویس.

www.kolbedanesh.com
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موّفق باشی!

سالم، دوست مهربامن!

1

2

3

4

........................................................... �ش مو�ف د م�ّ�ه ی ما کالس های �آ مس�ب

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

با توّجه به نوشته ی زیر سه خّط بعدی را از روی درس، با خّط خوش بنویس.  

ه �تمام........... �بود.  م�دم ...........  د �تا�ف ِی مس�ب ا�ی ّ �ف ار........... �بود�فد.  کار �ب م�دم ...........  ما �بس�ی

�ب �بود.   ده �بود. ........... �چُر ا�ف �آ د ........... �ش د. مس�ب �ف وا�ف �ف �فما�ف را �به ........... �ب

با توّجه به درس، جاهای خالی را پُر کن.  

 مانند نمونه، کلمات را دسته بندی کن.  

د.   �ی لگو�ی وا�فدن ــ �گو�ش ــ �ب واه�ش ــ حف وا��ت ــ �گروهی ــ دو�باره ــ حف و�ش �ال ــ می حف ودکار ــ حف حف

.........................................................................................

.........................................................................................

با کلمه های »همکاری، کنار حوض، گلدان« جمله ای زیبا بنویس. 

واه� دحف �ی ور�ش ورحف د��ت
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سالم، سالم! 

پایدار باشی!

1

2

م. و �با�ش ه �به �یاد �ت کم �کن �که هم�ی�ش کم� �بان � دای مهر ای �غ

………………………………..........................…………………………………………

………………………………..........................…………………………………………

نوشته ی زیر را پررنگ کن و خوش خط و زیبا بنویس.  

جدول را کامل کن.  

د.   �غ وا�ب هم می �گو�ی �غ�ت �غ 1. �به �ت

�ید.   یر �به دس�ت می �آ � 2. ا�غ سش

ود.   �ته می �ش �غ ور �پ �غ 3. �غم�یری �که رد �ت

د و �ترمرغ   �ی ا�غی �با ر�غگ های س�غ ا�بس�ت وه ی �ت 4.م�ی

د.   ه می �ک�ش و�غ وا�غی �که �غ 5. ��ی

�غی �ی یر � 6. �غوعی سش

ود.   ر می �ش �ب �غ گی �که م�غ � �غ �ه ای �ب 7.وس�ی

�ید.   8.�با �غر�یاد می �آ

9. �یاری و همکاری   

ود.   د می �ش ل�غ �ت�ش �ب 10.ا�غ �آ

ا

�ش

�غ

و
ر
ی
م

ا
م
و

3
2
1

4
5
6
7
8
9
10
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فصل 2
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به امید دیدار!

سالم، روز به خیر!

1

2

3

درس سوم

خرس کوچولو

چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوش بنویس.  

و�و �بارها.......................................................................... حفرس �کوحچ

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

کلمه های جدول را از درس پیدا کن و بنویس. 

�ت

ی

�ب

ل

م �ت
ط

ع

م

ا

مانند نمونه،جاهای خالی را کامل کن.  

  . �کسی �که سواد �فدارد، �بی سواد ا��ت

  . �کسی �که ه�ف� �فدارد، .................... ا��ت  

  . �کسی �که ....................  �فدارد، �بی حوص�ه ا��ت  

4
…….........................……………………………………………………………………

…….........................……………………………………………………………………

با کلمه ی »َعَسل « دو جمله بنویس.  

www.kolbedanesh.com
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سالم و صد سالم!

دستت درد نكند!

1

2

3

پنج سطر بعدی را از روی درس، با خّط زیبا و خوانا بنویس.   

و�و........................................................................... اّما حفرس �کوحچ

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

درس را بخوان، کتابت را ببند و کلمه هایی را که به یادت مانده، بنویس.  

.........................................................................................

.........................................................................................

مانند نمونه، دسته بندی کن.  

ن وا�فا ــ �گروهی ــ مور�چه ــ رو�ش ادار ــ َس�و ــ حف �یر ــ مو�ش ــ و�ف وا�ب ــ و�ف وا��تم ــ مو�ف ــ حف و�ش �ال ــ حف  حف

دن وا�ف نحف �ت و�ش رو�ف ردوا�ب

ادامه ی داستان زیر را به دلخواه بنویس.  4

 ِ ��ف َ گهان �ف د، �فا� �ت�ف ا�فه �برمی �گ�ش ��ف ما��ت حفر�ید�فد. و�ت�تی �به �ف َ د و �یک �ف ه ای ر�ف�ت�ف ا�ف ی� �به معف د و ام� �یک رو�ف س��ی

........................................ �ف�ت م�ین ر�ی اد و همه ِی ما��ت روِی �ف ی� ا�ف�ت ِ ام� ما��ت ا�ف د��ت

.................................................................................... ..........
..............................................................................................
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سالم، عزیزم!

خدا یارت!

1

2

3

پنج سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوانا بنویس.  

کمی �بعد.................................................................................... �

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

جمله هایی از درس را که در آن کلمات زیر آمده، پیدا کن و بنویس.  

�بی �وص�ه: ...............................................................................

ک: .................................................................................   �ش �ب �گ�غ

................................................................................. : رد�غ�ت

1
2
3
4
5

جدول را کامل کن. 

4

م �غدارد.   �غ 1.�کسی �که �غ

�ش دارد.   ی �که ار�غ یرغ � 2.�کسی �یا �پ

ه دارد.   �ت 3.�کسی �که �ل�ی

4.�کسی �که �واد دارد.  

ه دارد.   ی �که مرغ یرغ � 5.�پ

یک پیام بهداشتی برای دوستان خود، بنویس.

.........................................................................................
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خدا نگه دار!

1

2

 پنج سطر بعدی را از روی درس، با خطّی زیبا بنویس. 

مارد�ش �به او..............................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
برای تصویر داده شده، پنج کلمه بنویس.  

..........................................................

..........................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

3

بنویس، برای حفظ سالمتی خود چه کارهایی باید انجام دهی ؟4

به هر یک از کلمه های زیر یک بار »با« و یک بار »بی« اضافه کن و معنای آن را بنویس.  

 ...................................................................: �بی اد�ب  
...................................................................: �بااد�ب   

...................................................................: ........                           

...................................................................: ........    

سالم گُلَم!

اد�ب

م �ظ �ظ
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خوش به حالت!

1

2

سالم هنرمند! 

نوشته ی زیر را پر رنگ کن و با خّط زیبا بنویس.  

م.   درس�ت �با�ش �ظ ه سالم و �ت واهم �که هم�ی�ش و می �ظ دا�یا ! ا�ظ �ت �ظ
.........................................................................................

مانند نمونه ده کلمه ی شش حرفی بنویس که آخرشان »ن« باشد. آن ها را در جدول قرار بده.  

ان                      ٦. ................................. مس�ت 1. �ظ

................................. .٢..................................             ٧

................................. .٨  ..................................٣
..................................٩  ................................. .٤
..................................١٠  ................................. .٥

ن
1

٢

٣

٤
٥٦

٧

٨

٩

١٠
ا�ت س م�ظ
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آفرین بر تو!

1

3

چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوانا بنویس.  

ر  ...................................................................... �ظ �ت ّه �ظر�گو�ش ها م�ظ �چ �ب

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

کلمه های درس را که یکی از نشانه های »فـ، شـ، پـ« دارند، یک بار بنویس.  2

........................................................................................

........................................................................................

جمله های زیر را مانند نمونه، پرسشی کن و با عالمت مناسب، دوباره بنویس.  

4

گان �به م�ا�ظر�ت ر�ظ�ت ؟  را مرش  �چ

وا�ظد. ...................................................................  سع�ید، ردس�ش را �ظ

�تی.  ....................................................................  اسش �به معلّم اح�ترام �گدظ

وا�ظد.  ........................................................  ا�ب می �ظ �ته �یک �ک�ت ما، هر ه�ظ س�ی

نوشته ی زیر را تا دو سطر ادامه بده.  

..........................................« : ان �گ�ظ�ت مو�ظ د، �به دا�ظ�ش �آ معلّم و�ت�تی وارد کالس سش

........................................................................................

».......................................................................................

سالم، وقت بخیر! درس چهارم

مدرسه ی خرگوش ها 
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سالم سالم ستاره !

دستت درد نكند!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوش بنویس.  

ّه �ظر�گو�ش ها رد س�کو�ت ................................................................... �چ �ب

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

از کدام قسمت درس، خوشت آمده؟ آن را بنویس.  

..........................................................................................

..........................................................................................

چهار کلمه بنویس که آخر آن ها مثل کلمه ی »حتماً« باشد.  

……………           ……………                               ……………                    ……………

 به جای کلمه ی داخل کمانک، کلمه ی مناسب دیگری بگذار و جمله را بنویس.  

م. ……....................………………………… ( �ک�ظ�ی �ب�ت وا�ظا�ت )موا�ظ ( ما �با�ید ا�ظ ح�ی ا��ظ

هس�ته( راه می روم. …….................……………………  د، ) �آ ده �باسش �ی وا�ب ( ا�گر ماردم �ظ �ب

………………....................………………). ��ت �کرده اس�ت یرظ را )�ظ � داو�ظد همه حچ ( �ظ �چ

…………………..........................………………………………………………………
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موّفق باشی!

سالم، دوست عزیز!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط زیبا بنویس.  

گار ادامه داد ……………………………………........................……………….. مو�ظ �آ

………………..........................…………………………………………………………

………………..........................…………………………………………………………

 ………………..........................…………………………………………………………

هر کلمه را در جای خودش قرار بده.  

د  �ظ �ظ وا�ظا�ت ــ ��ب ر ــ �باد�تّ�ت ــ ح�ی کّ � �ت�ش

م.   �ی �بان �باسش ما �با�ید �با ………………………………  مهر

د.   �ظ ن ها ا�ظ ما……………………………… می �ک�ظ م، �آ و�ت�تی �به �چر�ظده ها دا�ظه می ده�ی

د.   معلّم �با………………………………  وارد کالس سش

ان �گو�ش می داد�ظد.   ا�ظ�ش ّه �ظر�گو�ش ها……………………………… �به �ر�ظ دوس�ت �چ �ب

لطیفه ی زیر را بخوان و در پایان هر جمله نقطه ).( یا نشانه ی پرسش )؟( بگذار.  

ور  �ظ �ظی �ظ �ی یر � د سش �ظ د �ت �ظ در �ت ن �ت ان، ا�ی ّه �ب �چ : »�ب �ظی �بود �که مارد�ش �گ�ظ�ت �ی یر � وردن سش ول �ظ �ظ له م�ش و�و �با ع�ب علی �کو�چ

و�و رد  د« علی �کو�چ مار سش �ی �ظی ها، �ب �ی یر � دن سش له �کرد و �ت�بل ا�ظ �تمام سش �ظی ع�ب �ی یر � وردن سش ا�م �که رد �ظ �ظ ّه ای را می سش �چ من �ب

 » �باس�ت �ظی های او �ک �ی یر � ّه ی سش �ی : »راس�ت می �گو�یی �اال �ب�ت �الی �که دها�ظ�ش �چر �بود، �گ�ظ�ت

بنویس چه وقت سالم می کنی و چه وقت خداحافظی می کنی.  

………………………………………….......................………………………………
………………………………………….......................………………………………

www.kolbedanesh.com



34

سالم، صبح به خیر!

دستت درد نكند!

1

2

3

4

سه سطر بعدی را از روی درس، با خّط زیبا بنویس.  

�ظگ مدرسه �که ………………………………………………………… �ظ
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………

جاهای خالی را پر کن.  

د.  گی می �ک�ظ �ظدل ا�ظ�ان رد ………………… �ظ
  . گی…………………  اس�ت �ظدل دو م�ّل �ظ �ک�ظ

د.        گی می �ک�ظ �ظدل یر رد …………………  �ظ � سش
  . گی…………………  اس�ت �ظدل �ظگل م�ّل �ظ حب

گاه می دار�ظد.     اری را رد …………………  �ظ �ظ ی ها �ت �ب��ظ

د.   گی می �ک�ظ �ظدل �چر�ظده رد…………………  �ظ

در جاهای خالی، می توانی دو کلمه از کلمه های زیر را بگذاری. به دلخواه کلمه های مناسب را انتخاب 
کن و بنویس.  

�ش  یرظ ــ �کوسش �بان ــ �تم� ال �کردم ــ مهر ی ــ سعی ــ �چرس�یدم ــ سوؤ و�ب ه ــ �ظ یرظ �چا�ک�
  . ا………………… )…………………( اس�ت هوای روس�ت

ا�ظم �بدهم.   ن �چه دارم، �به دوس�ت من هم………………… )…………………( می �ک�ظم ا�ظ �آ

ی ا�ظ ماردم ………………… )…………………(  رو�ظ

به اّول جمله ی زیر »چرا« اضافه کن و جواب آن را بنویس.  

دا را دوس�ت دار�یم …………………………………………..........................……….. ما �ظ
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………
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عالی است. خسته نباشی!

سالم، دوست خومب!

1

2

نوشته ی زیر را پررنگ کن و زیبا بنویس.  

 . مان اس�ت ا�ظه ی ا�ی گی �ظ�ش ل یرظ �چا�ک�

……………………………………………………......................……………………

نّقاشی را رنگ بزن و درباره ی آن دو سطر بنویس.  

……………………………………………………......................……………………

 ……………………………………………………......................……………………
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فصل 3

3636
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سالم، وقت به خیر!

موّفق باشی!

1

2

4

3

درس پنجم

چهار سطر اّول را از روی درس، با خّط خوش بنویس.  

گاری……………………………………………........................……….... ی �بود و رو�ظ رو�ظ

..………........................…………………………………………………………………

..…...…........................…………………………………………………………………

..…...…........................…………………………………………………………………

..…...…........................…………………………………………………………………

مرتّب کن و بنویس.  

دان.   �ظ و�چان ــ  می �کرد ــ  ا�ظ ــ  �گوس�ظ لگه داری ــ �چ ( �ظ ا��ظ

..…...…........................…………………………………………………………………

مع.   �ره ــ  رد�یا ــ �گردد ــ �ب �ره �ت ود ــ  �ت ( وا�ظ�گهی ــ سش �ب

..…...…........................…………………………………………………………………

مخالف هر کلمه را بنویس.  

�ظ�ت ــ �ظمی �ظروحظ�ت  �یاد ــ رو�ظ ــ می ر�ی روع ــ ردس�ت ــ �ظ �ش

..…...…........................…………………………………………………………………

در دو خط بنویس، چرا باید به دیگران کمک کنیم ؟ 

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………

چوپان درست کار
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دستت درد نكند!

سالم، روز خوش!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوانا بنویس.  

ن …………………………………….………........................…...….. �ب رد �آ     او هم �آ

..…...…........................…………………………………………………………………

..…...…........................…………………………………………………………………

..…...…........................…………………………………………………………………

 جمله ها را از روی درس کامل کن.  

دم ردس�ت کاری ........................................…………………….……  او �آ

را �بُرد،......................…………………….…… دان را �به �چ �ظ و�چان �گوس�ظ  �یک رو�ظ �که �چ

د ...........................…………………….…… �ظ �ظ�یده ای �که می �گو�ی : »سش و�چان �گ�ظ�ت  �چ

به هر کلمه » ها« اضافه کن و جمله بنویس.  

گل:.................. : ...................................…………………….……  

.........................................................:..................: ا�ب �ک�ت

�ره:..................: ...................................…………………….…… �ت

فرض کن به خانه ی دوستت رفته ای و او در خانه نبوده است. برایش یک یادداشت، بنویس.  

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………
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سالم، روز به خیر!

موّفق باشی!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط زیبا بنویس.  

د�یدی ……………………………………………………........................………. �باران سش

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………

با حروف درهم ریخته، کلمه بنویس.  

�ت ــ ر ــ ط ــ ه: ............................................................................

ح ــ ن ــ �ت ــ ص ــ ی: ...................................................................

.............................................................. : د ــ ا ــ ر ــ س ــ �ت ــ ر ــ �ک

 به هر کلمه » ها« اضافه کن و معنی آن را بنویس.  

�یع�ظی،....................... د:.......................   �ظ  �گوس�ظ
�یع�ظی،.......................   و�چان:.......................    �چ
�یع�ظی،.......................  .......................:  ردحظ�ت

در چند سطر بنویس، اگر دو بال داشتی، چه می کردی؟

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………
 ..………........................…………………………………………………………………
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دستت درد نكند!

سالم،دوست خومب!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی را از روی درس بنویس.  

: »من…………………………………………………........................……….. مرد �گ�ظ�ت

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………

»..……........................…………………………………………………………………
 کلمه هایی را که » ها« دارند، از درس پیدا کن و بنویس. 

..………........................…………………………………………………………………

 مخالف کلمه هایی را که زیر آن ها خط کشیده شده است، بنویس.  

اد.   گی �به راه ا�ظ�ت رل روع �به �بار�یدن �کرد و س�یل �برظ د�یدی �ش را �بُرد.  �باران سش دان را �به �چ �ظ و�چان، �گوس�ظ �یک رو�ظ �که �چ

ود �بُرد.   دان را �با �ظ �ظ .  س�یل همه ی �گوس�ظ ود، �باالی ردحظ�تی ر�ظ�ت �با�ت �ظ و�چان �برای �ظ �چ

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………

درباره ی تصویر،سه جمله از زبان گوسفندان بنویس.  

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................
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سالم، روز به خیر!

موّفق باشی!

1

2

نوشته ی زیر را پررنگ کن و زیبا بنویس.  

داو�ند ا�نسان های راس�ت �گو و ردس�ت کار را دوس�ت دارد.  �ن

..………........................………………………………………………………………

..………........................………………………………………………………………

مانند نمونه، برای دیگر خانه های جدول، سؤال طرح کن.  

ما.  ا�ب های �ش کی ا�ن �ک�ت � ام �ی 1ــ �ن
2ــ ..................
3ــ ..................
4ــ ..................
5  ــ ..................
6  ــ ..................
7ــ ..................
8  ــ ..................
9ــ ..................

10ــ ..................

ہ

ـه

هـ

ـه

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ت

ت

د

د

خ

خ

ج

ج

و

وو

و

ل

ر

نر

ن

ب

ب

ب

ک

ک

ک

ش

ی

ی

س

س

م

2
3

1
4

5

8

9
10

 7

6
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دستت درد نكند!

سالم، سالم!

1

2

4

3

درس ششم

پنج سطر اّول را از روی درس، با خّط خوانا و زیبا بنویس.  
دو �چر�ظده ی ……………………..........................................................……….
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………

کلمه های هم معنا را به هم وصل کن.  

�توی،  ،  �ظاراح�ت
مار، �ی �ب �یاد،  �ظ

ال �کرد، سوؤ د،  یروم�ظ �ظ�
لی، حظ�ی  ، مر�ی�ظ

م�گ�ین، �ظ �چرس�ید، 

 مانند نمونه با هر کلمه، دو کلمه ی جدید بساز و بنویس.  

�ظم مر�ظ  :  مر�ظ داری ،   �ت ال: مر�ظ م�ش
………………………… �بال:…………………………      
………………………… دل:…………………………     
…………………………      …………………………: �ب �آ

 در دو جمله بنویس اگر چیزی را پیدا کردی، چه می کنی؟

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………

کوشا و نوشا

www.kolbedanesh.com



43

سالم دوست من! 

موّفق باشی، عزیزم!

پنج سطر بعدی را از روی درس، با خّط قشنگت، بنویس.   1
ن ها رد راه………………………………………………....................................... �آ
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………

 سه کلمه بنویس که در آن ها کلمه ی »بازی« وجود داشته باشد.  2

ی ا�ب �با�ظ ل: ��ظ م�ش
…………………………            …………………………         …………………………

در هر ردیف کلمه ی مشترک را در جای خالی بنویس.  3

ا�ب ها،.…………………………  ا�ظه، �ک�ت ا�ب �ظ ا�بدار، �ک�ت ، �ک�ت ا�ب �ظرو�ش ( �ک�ت ا��ظ

ه، ………………………… ه، �بدمرظ ی مرظ ه، �ب ه، �بامرظ و�ش مرظ ( �ظ �ب

………………………… ، ی، د�یرو�ظ ا�ظه، رو�ظ ، رو�ظ ( امرو�ظ �چ

بنویس، اگر جای »نوشا« بودی، چه می کردی ؟ 4

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………
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موّفق باشی!

سالم دوست مهربامن !

1

2

3

4

پنج سطر بعدی را از روی درس، با خّط زیبا بنویس.  

�برای هم�ین �یک رو�ظ ………………………………………………........................………..
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………

مرتّب کن و بنویس.  

ی  د ــ دا�ظا�ی واس�ت�ظ ن ها ــ �که ــ ا�ظ ــ �ظ د ــ را ــ �برارد ــ دو ــ او ــ �به ــ �آ امو�ظ �ی ( �ب ا��ظ

..………........................…………………………………………………………………

های  یرظ � م ــ حچ ــ �تصم�ی ه ای ــ دو  ا�ظ �ظد ــ �ت یر �گ� د ــ �یاد ــ �ب �ظ ( �برارد ــ �گر�ظ�ت �ب

..………........................…………………………………………………………………

با کلمه های داده شده، جمله ها را کامل کن.  )حتماً، اتّفاقاً، معموالً     ( 

واهی می �ک�ظم.   ر�ظ ( �ظردا………………………… ا�ظ دوس�تم عدظ ا��ظ

ا�بان د�یدم.   گار را رد حظ�ی مو�ظ ( امرو�ظ …………………………  �آ �ب

د.   گی می ا�ظ�ت ّه ها…………………………  ا�ظ ه�ظ�ت سالل �چ �یری �ب ( د�ظدان های سش �چ

بنویس چه کارهایی می توانی بکنی تا پدر و مادرت، خوش حال شوند.  

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………
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سالم بر شما!

موّفق باشی، عزیزم!

1

2

3

………………………………………

………………………………………

………………………………………

 پنج سطر بعدی را از روی درس، با خّط زیبا بنویس. 

ول �کرد ولی …………………………………………………........................……….. �ب ا �ت وسش �ظ
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………

 هم معنی کلمه های زیر را از درس پیدا کن و بنویس. 

  ……………………………، ال�ش �ت ل،……………………………               م�ش

�تن،……………………………    اد،……………………………                        �یاد �گر�ظ سش
  ……………………………، عا�ت�ب�ت

کلمه های زیر را با توّجه به نشانه ی آخرشان دسته بندی کن. 
 

ا�یده ا�ظه ــ �ظ ا�ظه ــ سش اه ــ راه ــ �چا�یه ــ �ظ وه ــ کاه ــ س�ی �کوه ــ کاسه ــ م�ی

ا�ظه ِی )ِا( ا�ظه ِی )ه(�ظ�ش �ظ�ش
.......................................................................

بنویس این پرنده چه می کند؟4
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موّفق باشی!

سالم، روز به خیر!

1

2

...............................................................................................................

...............................................................................................................

نوشته ی زیر را پر رنگ کن و زیبا بنویس. 

م.  امو�ظ �ی �ی�ش �تر �ب �ی�ش �تر و �ب ا �ب کمک �کن �ت دا�یا �به من � �ظ

کلمه های زیر را بر اساس جاندار و بی جان، طبقه بندی کن. 

 . ــ �ک�ی�ظ یرظ �بان ــ �ظر�گو�ش ــ م� �ظی ــ �چا�ک �کن ــ �ظ�ظ �یون ــ سگ ــ مار ــ س�ی �و�یرظ ا�ب ــ مور�چه ــ �ت �ظ�یل ــ �ک�ت

دار ا�ظ ان�ب ی �ب �ب

www.kolbedanesh.com



47

موّفق باشی!

سالم دوست من! 

1

2

3

4

درس هفتم

چهار سطر اّول درس را با خّط زیبا بنویس.  

رد……………………………………........................……................ دم های �ظ �چه �گ�ظ

.………........................…………………………………………………………………

.………........................…………………………………………………………………

.………........................…………………………………………………………………

جدول زیر را کامل کن. 

س1
س2
س3
س4
س5
س6
س7

وان �با و�ظا 1ــ ح�ی
ه و�ش مرظ وه ی �ظ 2ــ م�ی

ار رد�یا 3ــ �ک�ظ
الم 4ــ �ظ

ود.  دار می سش �ی ود �ب ح �ظ 5  ــ �کسی �که ص�ب
 . 6  ــ �کسی �که �واس �چر�ت اس�ت

وا�ظد.  7ــ �کسی �که �رود می �ظ

با استفاده از »این« و »آن« نام هر تصویر را بنویس. 

.………........................…………………………………………………………………

.………........................…………………………………………………………………

 کالس تمیز را با کالس کثیف، مقایسه کن و تفاوت آن ها را بنویس. 

..............                                ..............                                              ..............                       ..............    

دوستان ما
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موّفق باشی!

سالم دوست خومب!

4

1

2

3

 چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوش، بنویس. 

�چه �کو�چه ها و……………………………………………………..................................
.………........................…………………………………………………………………
.………........................…………………………………………………………………
.………........................…………………………………………………………………

ور و مرورمدرسه ا�ییع�ب ّ �ظ �ب

دسته بندی کن. 

ی �یل ــ کا�ش رــ �ک�ی�ظ ــ �ب �ب اده رو ــ �آ �ی ا�ب ــ �چ گ ــ �ک�ت مان ــ د�ظ�ترــ ک��ظ ما ــ س�ی را�ظ راه�ظ �چ

کامل کن.  

د.   د،…………………… می �گو�ی�ظ �ظ ن دارو می �ظروسش ی �که رد �آ ا�ی �به �ب

د.   د،……………………  می �گو�ی�ظ �ظ ی می �ظروسش برظ ن س� ی �که رد �آ ا�ی �به �ب

د.   د،…………………… می �گو�ی�ظ �ظ �ظی می �ظروسش �ی یر � ن سش ی �که رد �آ ا�ی �به �ب

د.   د،…………………… می �گو�ی�ظ �ظ ن �چار�چه می �ظروسش ی �که رد �آ ا�ی �به �ب

د.   د،…………………… می �گو�ی�ظ �ظ ن �ال می �ظروسش ی �که رد �آ ا�ی �به �ب
بنویس در چه جاهایی باید نوبت را رعایت کنیم. )سه مورد( 

................…........................………………………………………………………

................…........................………………………………………………………
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باز هم سالم !

خسته نباشی!

1

2

3

4

 چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوانا بنویس.  

�چه �با�ظ های…………………………………………………........................……….....
.………........................…………………………………………………………………
.………........................…………………………………………………………………
.………........................…………………………………………………………………

 درس را با دّقت بخوان و کلمه هایی را که  یکی از حروف زیر را دارند، بنویس.

�گ
�ظ   

کامل کن.  

د.   د،…………………… می �گو�ی�ظ ( �به �کسی �که ا�ظ گل ها مرا�ت�ب�ت می �ک�ظ ا��ظ

د.   ( �به �کسی �که �به ما ردس می دهد،…………………… می �گو�ی�ظ �ب

د.   د،……………………  می �گو�ی�ظ ا می �چرظ دظ ( �به �کسی �که عظ �چ

د.   د،……………………  می �گو�ی�ظ ( �به �کسی �که رد اداره کار می �ک�ظ �ت

در چهار سطر بنویس، دوست داری چه کاره شوی.  چرا ؟ 

.………........................…………………………………………………………………

.………........................…………………………………………………………………

.………........................…………………………………………………………………

.………........................…………………………………………………………………
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سالم بر تو دانش آموز پرتالش!

1

2

چهار سطر بعدی را از روی درس،با خّط زیبا بنویس.  

ی و …………………………………………………........................………. ما�ی مور راه�ظ ماؤ

.………........................…………………………………………………………………

.………........................…………………………………………………………………

.………........................…………………………………………………………………

به سؤال ها جواب بده تا رمِز خانه ها را پیدا کنی. 

ار.  …………........................…………. برٰی را رد مر�بّع اّول �ب�گدظ � کُ ( اّول�ین �ر�ظ کلمه ی � ا��ظ

ار.  …………........................…………. �ظر�ین �ر�ظ کلمه ی ساع�ت را رد مر�بّع دوم �ب�گدظ ( �آ �ب

ار. …………........................………………. ( دوم�ین �ر�ظ کلمه ی �با�با را رد مر�بّع سوم �ب�گدظ �چ

ار. …………........................……………. هارم �ب�گدظ ی را رد مر�بّع �چ ( اّول�ین �ر�ظ کلمه ی �با�ظ �ت

و�ی�. �ظ ن کلمه را �ب .........................ا�ک�ظون �آ
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4

3

�ظ1
�ظ2
�ظ3
�ظ4
�ظ5
�ظ6

حچ و ………………………........................… �ی 1ــ �چ

ر�یان دارد.   2ــ رد ر�گ های ما �ب

 . ، ………………………........................… اس�ت دار �ظ�یس�ت �ی 3ــ �کسی �که �ب

  . 4ــ �برارد �ظ�یس�ت

م.   �ی دد،………………………........................… می �گو�ی اد اس�ت و می حظ�ظ 5  ــ �به �کسی �که سش

م.   �ی وا�ظَد،………………………........................…می �گو�ی 6  ــ �به �کسی �که می �ظ

جدول را کامل کن.  

 دنباله ی این داستان را بنویس.  

م�ین  �ظرد. س�ی گاه د�ظ�تر �ب واس�ت ا�ظ �ظروسش گان می �ظ ا�بان �برو�ظد. مرش ن طر�ظ حظ�ی د �به �آ واس�ت�ظ گان می �ظ م�ین و مرش س�ی

.………................. ه�تر اس�ت . �ب �ظا�ک اس�ت �ر : »�ظه، �ظ گان �گ�ظ�ت م«. مرش د�یک �ک�ظ�ی ا راه را �ظرظ �ی : »�ب �گ�ظ�ت

.………..........................…………………………………………………………………

.………..........................…………………………………………………………………

.………..........................…………………………………………………………………

خداحافظ!
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ور ا�نه ی �یک �ک�ش �ن�ش
ی ورو�ن ره ی �ن س�ن

ال�ن �گرس�نه م�ن

م گی می �ک�ن�ی �ند� ور �ن ن �ک�ش رد ا�ی

یرد گاهی ردد می �گ�

ا هس�ت ن �ج �جان رد �آ �جا�ن

�جان �ن�یس�ت مهر

کال

و من و �ت

هر دو حر�نی �ش

�تی سش ال�ن �آ م�ن

ن طر�ن سرما ا�ن �آ

به امید دیدار!

نوشته ی زیر را پر رنگ کن و ز یبا بنویس.1

م .  �ی �جان �جاسش ا مهر کمک �کن �ت دا�یا ! �جه ما � �ن

2

..............................................................................................

..............................................................................................

جدول را کامل کن .

سالم، خدا قّوت!
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فصل 4

راَه زندگي

53

www.kolbedanesh.com



54

خدا یارت!

1

2

4

3

درس هشتم

از همه مهربان تر 

پنج سطر اّول را از روی درس، با خّط خوانا و زیبا بنویس.  

�یک رو�ن ا�ن ماردم..........................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

جاهای خالی را پر کن.  

دا.   دن �جا �ن  ...................  �یع�نی حر�ن �ن

د.   �ن ه ...................  �جاسش من دعا می �ک�نم �که �پدر و ماردم هم�ی�ش

و ا�ن همه ...................  هس�تی.   دا�یا �ت �ن

کلمه های درست داخل کمانک را انتخاب کن و دور آن خط بکش. بعد جمله های درست را بخوان.  

م ها�ی�ش را )�جس�ته �جود، �جس�ته �جودم(.  مارد�ش ا�ن او )�پرس�ید،  ا�نده �جود( و �پ�ش س�ته �جود، �ن�ش �نه )�ن�ش �ی لوی �آ ا �ج �ن م�ی

واس�تم  �جود(: »می �ن �ته  گ�ن ل  ، لگ�ن�ت  ، ا )می لگ�ن�ت �ن م�ی �جوده ای («؟  �جس�ته  �جس�ته ای،  م ها�ی�ت را )  �پ�ش را  می �پرسد(: »حپ

وم(.«  وم، �ش وم، �ج�ش کلی )می �ش �یده ام( �په سش وا�ج وا�جا�نده �جودم، �ن وا�جم، �ن ی�نم( و�ت�تی )می �ن � �نم، د�یده �جودم، می �ج �ی �ج )�ج

با کلمه های زیر جمله بنویس.  

�جان:.............................................................................    مهر

  دعا:.................................................................................

.............................................................................:   دوس�ت

دا:.................................................................................   �ن

سالم!

www.kolbedanesh.com



55

به امید دیدار!

سالم جانم !

1

2

3

4

پنج سطر بعدی را از روی درس، با خّط زیبا بنویس.  

ر�گ ها و................................................................... دعا می �ک�زم �پدر�ب�ز
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

چهار کلمه در درس پیدا کن که هیچ یک از حرف های آن به هم نچسبیده باشد.  

ال: دوم،................    ،................     ،................     ،.................  م�ث

از روِی کلمه های زیر، دوبار بنویس و هر یک را با صداِی بلند بخوان.  

ٰی.  ح�ی ٰی ــ �ی �ت�ب ٰی ــ محب ٰی ــ مر�ت�ز ح�تّٰی ــ موسٰی ــ ع�یسٰی ــ مصط�ز
.........................................................................................
.........................................................................................

اگر بخواهی با پدر و مادرت به مسافرت بروی، چه کارهایی باید انجام دهی؟ 

................................................................................... ) ال�ز
.................................................................................... ) �ب
.................................................................................... ) �پ
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سالم دوستان!

خدا یارت، عزیزم!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوش و زیبا بنویس.  

ون  ...................................................................... : »�پ ماردم لگ�ن�ت

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

جمله ها را کامل کن.  

( من دعا می �ک�نم ...................................................................... ال�ن

( رد مو�تع دعا ......................................................................... �ج

ه سعی می �ک�نم ................................................................ ( من هم�ی�ش �پ

با توّجه به شکل پایانی کلمه ها آن ها را دسته بندی کن.  

ٰی   �ج �ت وری ــ محج جرٰی ــ �ت �ک�

ٰی  ساری ــ ع�یسٰی ــ مر�ت�ن

ی ــ گلی  ُهدٰی ــ �جا�ن

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

بنویس، برای پیدا کردن دوست جدید، چه می کنی؟ 

صدای 
»ای«

 ………………………………

صدای 
» »�آ

………………………………
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سالم روز خوش!

1

2

3

خدا نگه دارت، عزیزم!

ده کلمه را که در این درس یاد گرفته ای، بنویس. 

.........................................................................................

.........................................................................................

کلمه های هم معنا را پیدا کن و کنار هم بنویس.  

کمک ــ  ّ�ت  ــ � �جا�نی ــ مح�ج حر�ن ــ �یاری ــ سعی ــ مهر

لی ــ و�ت�ت �یاد ــ حن�ی ال�ش ــ صح�ج�ت ــ مو�تع ــ �ن �ت

طبقه بندی کن.  

ی ــ عمّه ــ �پسرعمو ا�ه ــ دا�ی ا�ه ــ دحن�ترعمو ــ �پسرعمّه ــ دحن�تر�ن ی ــ �ن عمو ــ �پسردا�ی

گان �پدر: ........................................................................... �جس�ت
 

گان مارد:........................................................................... �جس�ت

داستان زیر را کامل کن.  

ی �نس�ته  نها�ی ا می �کرد.  او ا�ن �ت� ا�نه را �تماسش ن �جاال، رود�ن س�ته �جود و ا�ن �آ ا�نه ی ردحن�ت �ن�ش ولو روی سش ک لکو�پ �ش �ج �گ�ن

م �گر�ن�ت .................................................................... گهان �تصم�ی ده �جود.  �نا� سش

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

..............................................

..............................................
.............................................. 
..............................................
..............................................
..............................................

4
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سالم ُگِل من!

خسته نباشید!

نوشته ی زیر را پر رنگ کن و زیبا بنویس.  

و  �ن لگو و گل �جسش گل �ج وِر د�یدگاِن من،  �ن سماِن من،  ِمهرِ �آ �جاِن من،  ماِه مهر
..................         ..................         ..................         ..................
..................         ..................         ..................         ..................

تصویر زیر را رنگ بزن و هرچه دوست داری، درباره ی آن بنویس.

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

1

2

www.kolbedanesh.com



59

به امید دیدار!

سالم دوست خوبم!

1

2

3

درس نهم

زیارت

4

چهار سطر اّول درس را با خّط خوانا و زیبا بنویس.  
ل ............................................................................. �ی�ن�ج دا�ن �ن
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

 مرتّب کن.  
دا ــ می لگو�ید ــ رد ــ مو�تع.   دم ــ دعا ــ �جا �ن ( س�نن ــ �آ ال�ن

........................................................................................
�جا�نی.   ر�گ ــ مهر ( اس�ت ــ مرد ــ �پدر�جرن �ج

 ........................................................................................
  . دا ــ راس�ت لگوــ را ــ دوس�ت دم های ــ �ن ( دارد ــ �آ �پ

........................................................................................
به هر کلمه، »خانه« اضافه کن و معنی آن را بنویس.  

: ....................... ، مع�نی:......................... ا�ج �ک�ت
گل: .........................  ، مع�نی:......................... 
دارو:......................... ، مع�نی:......................... 

 درباره ی تصویر زیر دو سطر بنویس.

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
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سالم عزیزم!

خدا یارت!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوش بنویس.  

ا  ........................................................................... �ی د ؛ �ج ول �جاسش �ج �ت

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

 نام شش چیز را که در خانه ی خود دیده ای، بنویس و آن ها را در دو دسته طبقه بندی کن.  

.................................................................................... ) ال�ن

�ج ( ....................................................................................

جمله ها را مانند مثال، کامل کن.  

.  ا�ناِر �تر�ش  ال: ا�ین ا�نار �تر�ش اس�ت م�ش

ه  ا�ن . س�ی�جِ �ت ............... اس�ت ا�ین س�ی�ج

  ...............  . و اس�ت ن د�ن�تر �ن �آ

ال�ت  و�ش ا�ن .  مرِد �ن ن مرد............... اس�ت �آ

  ............... ِ .  �گر�گ ن...............  رد�نده اس�ت �آ

  ...............  . ه اس�ت و�ش مرن ا�ین...............  �ن

.........................................................................................

.........................................................................................

آن چه را دوست داری از خدای مهربان بخواهی، در دو جمله بنویس.
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به امید دیدار!

سالم نوُگلَم!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی را از روی درس با خّط زیبا بنویس.  

هد .......................................................................... هر و�ت�ت �جه م�ش
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

با توّجه به جدول، کلمه ها را از درس پیدا کن و بنویس.  

طه �ت ی �ن طه�ج �ت طه�یک �ن �ت طهدو �ن �ت سه �ن
…………………

…………
…………………

…………
…………………

…………
…………………

…………

 مانند نمونه کامل کن.  

ا�ج .....................   وا�نم.                                     ما �ک�ت ا�ج می �ن من �ک�ت
ما..........................   سش                           ..................... ا�ج و�ک�ت �ت
ن ها........................   او..........................                              �آ

امروز چه کسانی را دیده ای؟ چه کسی را بیش تر دوست داری؟ چرا؟ 

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
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سالم دوست خوبم!

خدا یارت!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی را از روی درس با خّط خوش بنویس.  

�ت �که صدای ................................................................... سش �گدن ی �ن یرن � حپ

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

ده کلمه از درس پیدا کن که چهار حرف داشته باشد. مانند: اذان 

 .....  .....  .....  .....  .....

 .....  .....  .....  .....  .....

خانه های خالی را پر کن. 

د�یدمرد مدرسهعلی راد�یرو�نَمن
و ا�جان���ین راامرو�ن�ت ...........رد حن�ی

ح........... د راص�ج ا�نهسع�ی د�یدرد �ن
هرما اس را�ن ا�نه��جّ ا�ج �ن ...........رد �ک�ت

د�ید�یدرد راهرومحّمد راسا��ت َده...........

ان )   �آن ها ( �نگا�ی�ش ...........رد د�ن�تر مدرسه�هرا�ج راو�ط �ن

با استفاده از شش کلمه ی زیر، سه جمله بنویس.  

لکو�نه.   ه ــ ا�جری ــ �جاران ــ سش ردحن�ت ــ هوا ــ ر�ی�ش
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
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به امید دیدار!

سالم، چه روز زیبایی!

1

2

نوشته ی زیر را پر رنگ کن و با خّط زیبا بنویس.  

ا �جا من هس�تی. ه و همه �ج دا�یا! می دا�نم �که هم�ی�ش �ن
.........................................................................................

 .........................................................................................

داستان زیر را کامل کن.  

کی هم  ل ، کال�ن لکو�پ ن �جا�ن گی می �کرد�ند.  رد ا�ی �ند� اری �ن گی �پر�ندگان �جس�ی ر� �ی�ش رد �جا�ن �جرن ود، سال ها �پ �ج کی �ن ل کی �جود �ی ل �ی

د. �یک رو�ن �که کال�ن رد  ا �جاسش �ی ن �پر�نده ی د�ن ا�تر�ی �ج �ی واس�ت �ن د. او می �ن �ته �جاسش ی داسش ا�ی �ج �ی �ت �پرهای �ن و داسش ر�ن �جود �که �آ

�پروا�ن می �کرد، ............................................................................... �جا�ن 

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................
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فصل 5
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لم مو �ت

ا�ش ………�ن�تّ

………

سالم گُلِ من!

خدا یارت!

1

2

3

4

درس دهم

هنرمند
چهار سطر بعدی درس را با خّط زیبا و خوانا بنویس.  

�ج من سر�گرم ........................................................................ د�یسش

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
»........................................................................................

تا به حال چند کلمه ی تازه از کتاب هدیه های آسمان یاد گرفته ای؟ ده تای آن ها را بنویس.

.........................................................................................

.........................................................................................

کامل کن.

 اگر عّکاس بودی، از چه چیزهایی عکس می گرفتی؟

ار �ت

�نده وا�ن ………�ن

………

لم �ن�ی

ما �ن ………س�ی

………

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
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به امید دیدار!

سالم جانم!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط زیبا بنویس.

های ........................................................................... یرن � �جا ِگل، حپ

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

مرتّب کن.  

�ندم ــ دارم ــ دوس�ت ــ من ــ �یک.   د ــ �نر�ن د ــ ه�نرم�ن ( �جاسش ال�ن
.........................................................................................

یرن ــ �جه ــ �جا.   � گاه ــ همه ــ حپ د ــ �ن د ــ �جا�ید ــ �ک�ن ( د�تّ�ت ــ ه�نرم�ن �ج
.........................................................................................

به اّول و آخر کلمه های زیر، یک کلمه ی دیگر اضافه کن وکلمه ای جدید بنویس.  

………… �ک�ش
وا�ج  ………�ن

……………کار 
س�نگ………… 

مداد………… 
دل………… 

………………
 ………………
 ………………
 ………………
 ………………
 ………………

دوست داری مدرسه ات چه شکلی باشد؟ درباره ی آن دو سطر بنویس. 

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

www.kolbedanesh.com



67

سالم بر شما!

خدا یارت!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی درس را با خّط خوانا بنویس.  

ا�ی �جا�نی هم ............................................................................... �ت

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

هر وسیله مربوط به کدام شغل است؟ 

ه.  �ی�ش ر ــ �ت حج �ته ــ �آ حن حن ــ �ت رم ــ �ن ن ــ حپ دن ــ وا�ک� ــ �پار�په ــ �و�ن حن ــ کاعن کُ�ش ــ اّره ــ م�ی � ودکار ــ �پ �ن

گی د� و�یس�ن ی�ن ا�ی ّ �ن اری�ج �جّ اطی�ن یحن�یّ اسش ک�نّ ل
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

مانند مثال کامل کن.       مثال: می روم  خواهم رفت.            

درباره ی یکی از هنرها چند سطر بنویس.

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

………...………
………...………
………...………

ی�نم � می �ج
و�یسی می �ن
و�ید �ن می سش
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به امید دیدار!

سالم روز خوش!

1

2

3

4

از روی هر جمله، یک بار با خّط زیبا بنویس.  

د.  ا می سا�ز �ب �ی های �ز ی�ز � ال�گر �با ِگل، �چ س�ز
  .........................................................................................

 . عّکاسی هم �یک ه�ز� اس�ت
.........................................................................................

 به هر یک از کلمه های زیر، یکی از کلمه های »بی ــ نا ــ هم« را اضافه کن و معنای آن را بنویس.  

سال: ...................    �زام: ...................  
.........................................................................................

رام: ...................     کار: ...................      �آ
.........................................................................................

با توّجه به کلمه ی داخل کمانک، مانند مثال،هر بار جمله را تغییر بده و بنویس.  

و(   دادم.  )�ت ا�بم را اما�ز�ت ال: من �ک�ت م�ث

 دادی.     را اما�ز�ت ا�ب�ت و �ک�ت �ت
ن ها(  ................................................................................. )�آ
ما(  ................................................................................. )�ث

اگر با ماِه آسمان، حرف بزنی، به او چه می گویی؟ در دو سطر بنویس.

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
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سالم، خدا قّوت!

خدا یارت!

1

2

نوشته ی زیر را پر رنگ کن و با خّط زیبا بنویس.  

ا�یی ها را دوس�ت دارد. �ج �ی �جاس�ت و �ن �ی داو�ند �ن �ن
.........................................................................................

 .........................................................................................

تصویرها را شماره گذاری کن و داستان کوتاهی درباره ی آن ها بنویس.

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
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به امید دیدار!

سالم دوست خوبم! درس یازدهم

درس آزاد

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

.....................................................
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دوست مهربان، سالم!

خدا یارت!

1

2

3

4

پنج سطر اّول درس را با خّط زیبا بنویس.  

�ته .............................................................................. سش سال �گدن
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

 اسم هایی را که در درس آمده است، بنویس. 

.........................................................................................

.........................................................................................

به هر یک از کلمه ها، »تر« و »ترین« اضافه کن و جمله بساز.  

  . ا�نه �جه مدرسه اس�ت ا�نه ی ما دور�تر�ین �ن . �ن ا�نه ی علی دور�تر اس�ت ا�نه ی ما ا�ن �ن ال: دور: �ن م�ش
�جاال: .....................................................................................

�ین: .................................................................................   یر � سش
 ................................................................................. : ردس�ت

تا به حال به آرامگاه کدام امام زاده  یا دانشمند رفته ای؟ درباره ی آن بنویس. 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

درس دوازدهم

فردوسی 
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به امید دیدار!

سالم، روزت به خیر!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط خوش بنویس.  

رامگاه  ............................................................................ و�ت�تی �جه �آ
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

هر کلمه تو را به یاد چه کلمه هایی می اندازد؟ دو تا از آن ها را بنویس.  

ه�نر: .....................................   هد: ...................................          م�ش

�یون: ................................   لو�یرن �ت امه: ................................  اه�ن سش

کامل کن.  

من هر سال �جه م�ا�نر�ت ................................ .
�ته �جه ................................ می رو�یم.   ما هر ه�ن

................................ هر سال................................ می روی.  
ا�نه ................................ .   ا�ج �ن ما................................  �جه �ک�ت سش

از میان نویسندگان و شاعرانی که تا به حال با آن ها آشنا شده ای، نام پنج نفر را به ترتیب حروف الفبا بنویس.   

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
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سالم و صدسالم!

خدا یارت!

1

2

3

4

پنج سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط خوش بنویس.  

ی .................................................................... سش ا�ج �جا ار�ن امه، �ک�ت اه�ن سش
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

  .........................................................................................

نام پنج کوچه از شهر یا روستای خود را بنویس.  

.........................................................................................

.........................................................................................

کامل کن.  

ود.   ا�نه ................................ می �ش �جر�ت می رود، �یع�نی �ن

ود.   �یراهن او................................ می �ش �ج می رود،�یع�نی �پ �یراهن �کسی �آ �پ

ود.   �کسی ا�ن هو�ش می رود،�یع�نی او................................ می �ش

. �کسی �جه �پدر�ش می رود، �یع�نی او................................ �پدر�ش اس�ت

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

فرض کن داری با هواپیما سفر می کنی، منظره ای را که از آن باال می بینی، بنویس.  

سالم و صد سالم!
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به امید دیدار!

سالم ُگِل مهرباِن من!

1

2

3

4

سه سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط زیبا و خوانا بنویس.  
ارسی ............................................................................. �بان �ف ا �ف �ت
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

 مرتّب کن و بنویس.  

ان. ر�گ ــ داس�ت هلوان ــ ا�ی�ان ــ �ب�ف مده ــ رس�تم ــ �پ امه ــ �آ اه�ف ( اس�ت ــ رد ــ �ش ال�ف
..........................................................................................

عر.   امه ــ �به ــ �ش اه�ف ان های ــ همه ی ــ �ش ( اس�ت ــ داس�ت �ب
..........................................................................................

ان های ــ داد. امه ــ �ب�ا�یم ــ داس�ت اه�ف د ــ �تعر�ی�ف ــ را ــ �ش ول ــ �پدرم ــ �ک�ف ( �ت �پ
 ..........................................................................................

هر �ال:.................................................................................
�ف�دوسی:.................................................................................. 
ان:.................................................................................. داس�ت
ا�ی�ان:....................................................................................

 هر یک از عکس های زیر، چه محلّی را نشان می دهد؟ درباره ی هر یک از آن ها یک سطر بنویس.  

با هر کلمه، یک جمله بساز.  

3ــ.............................2ــ.............................1ــ .............................
1ــ.......................................................................................

2ــ.......................................................................................

3ــ.......................................................................................
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سالم بر تو!

خسته نباشی!

1

2

نوشته ی زیر را پر رنگ کن و با خّط زیبا بنویس.

�یان اس�ت و �بس.  ِد ا�ی�ا�ف ه�فر �ف�ف

.........................................................................................

.........................................................................................

جدول را کامل کن.  

 . هر اس�ت رامگاه �ف�دوسی رد ا�ین �ش 1.  �آ
د دارد.  2.  ه�فرم�ف

یرد.  3.  عّکاس می �گ�
 . گی رد ا�ی�ان اس�ت ر� 4.  �فام رد�یا�په ی �ب�ف

اعر می �گو�ید.  5.  �ش
. هرهای ا�ی�ان اس�ت کی ا�ف �ش � 6.  �فام �ی

ن 2

و 1

�ک 3

�ف 4

ع 5

�ف 6
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به امید دیدار!

سالم، روز به خیر!

1

2

3

4

درس سیزدهم

ایراِن زیبا

چهار سطر اّول درس را با خّط زیبا و خوانا بنویس.  

ور ما............................................................................... �فام �ک�ش

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

هر گروه از حرف های درهم ریخته را به یک کلمه تبدیل کن. )هر کلمه نام یکی از شهرهای ایران است.( 

ر �ش ی �ف ا: .............................       ن ا  ـه  ا �ف ص: .............................  

ر �ک م ن ا: .............................       ن س �ب د ن: .............................  

جاهای خالی را پر کن.  

د.   �یار�ت ........................................................ می �گو�ی�ف �به محّل �ف

د.   �ش ........................................................ می �گو�ی�ف مو�ف �به محّل �آ

د.   ما�یسش .......................................................  می �گو�ی�ف �ف �به محّل �آ

چرا کشور ایران را دوست داری؟ در چند سطر بنویس. 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
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�ا؟ مد؟ �پ �ت �آ وسش وا�فا�ت �ف دم ها �یا ح�ی ( ا�ف �کدام �یک ا�ف �آ ال�ف
.........................................................................................

ان �بودی، �په می �ک�دی؟ تهرمان داس�ت ای � و �به �ب ( ا�گ� �ت �ب
.........................................................................................

سالم جامن!

خدا یارت!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط زیبا بنویس.  

�تِن............................................................................. من �به دا�ش
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

هر کلمه را مانند نمونه کامل کن.  

ا�فه                              �ف�ش
انگاههاکلمه

دوس�ت
گلدان هاگلدان

�ش مو�ف �آ

 کامل کن.  

ا�یی اس�ت �که  ......................................................................   اهگاه �ب �ف �پ
ا�یی اس�ت �که ......................................................................  گاه �ب �گ�دسش
ا�یی اس�ت �که .....................................................................  گاه �ب سش ور�ف
ا�یی اس�ت �که  .......................................................................   کارگاه �ب

یکی از کارتون هایی را که تازه دیده ای یا داستانی را که خوانده ای، به یاد بیاور و به این سؤال ها پاسخ بده.  
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ن  را ر�فگ �کن. ؟ �آ �ته ی سوم �کدام اس�ت �ف�به ی ه�ف ـ سه �ش ـ  ال�ف
ن. گ �ب�ف �فّص �کن و ر�ف م�ش

مدن امام �فم�ی�فی را  د، رو�ف �آ همن �با�ش دوِل ماه �ب ـ ا�گ� ا�ین �ب ـ  �ب
؟ دم اس�ت �ف �ته ی حپ �ته و رد ه�ف �یس�ت و دوم ،  �کدام   رو�ف ه�ف ـ رو�ف  �ب ـ  �پ

رو�ف
ه �ت معهه�ف �ف�به    �ب �ب �ش �ف ه    �پ �ف�ب دو�ش �ف�به  �ش  

�ته ی اّول         1           2          3 ه�ف

�ته ی سوم ه�ف

1013

1619

25 22

29�����

به امید دیدار!

سالم دوست من !

1

تقویم را كامل كن و به سؤال ها پاسخ بده.3

ده کلمه پیدا کن که دارای حروف چسبان باشد. آن ها را بنویس.  
هد   �تم ــ م�ش ال: هسش م�ش

.........................................................................................

.........................................................................................

هر دسته را به ترتیِب اندازه، از کوچک به بزرگ بنویس.  2

هر.............................................     ور ــ �ش ا ــ �ک�ش روس�ت
��فه. .......................................     و�بوس ــ دو�پ طار ــ ا�ت �ت

وی ــ رد�یا. .............................................   رود ــ �ب

برای دوستانت 4 آن ها سه خط  از  ایران سفر کرده ای؟ درباره ی یکی  از جاهای دیدنی  به کدام یک  تا حاال 
بنویس.

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
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سالم دوست مهربان!

خدا یارت!

1

2

3

4

تا به حال از کتاب علوم چه کلمه های جدیدی یاد گرفته ای؟ از روی هشت تای آن ها یک بار بنویس.  

.........................................................................................

.........................................................................................

انها
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

کلمه هایی را که با » ها« و »ان« جمع بسته شده اند، در درس پیدا کن و بنویس.  

جدول را کامل کن.  

به جز دیدنی هایی که در درس معّرفی شده اند، نام سه جای دیدنی دیگر را بنویس.  

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

........................................

ّصا�ت �ف          م�ش
هر ام �ش �ف

گاه �یار�ت رامگاه�ف ای د�ید�فی�آ ا�ت�ب سو�ف

هد م�ش

هان اص�ف
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به امید دیدار!

سالم عزیزم!

1

2

نوشته ی زیر را پر رنگ کن و با خّط زیبا بنویس. 

.  ما ا�ی�ان را دوس�ت دار�یم.  ر�گ ماس�ت ا�فه ی �ب�ف ا�ی�ان، �ف

.........................................................................................

.........................................................................................

در تصویر های زیر، ده اختالف وجود دارد، آن ها را پیدا کن و عالمت بزن. 
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سالم ُگل ِ شاداب !

خدا یارت!

1

2

3

4

درس چهاردهم

پرچم 

چهار سطر اّول درس را با خّط خوانا و خوش بنویس.  

�فگ............................................................................ ا�بِ �تسش �ف�ت �آ

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

چند کلمه ی بی نقطه در درس وجود دارد، آن ها را پیدا کن و بنویس.  

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

 با یکی از کلمه های داخل کمانک، جمله را کامل کن.  

و�ی�د(.  د، می �ف ی می �ک�ف ................. )راه می رود، �با�ف د �با مداد�ش �ع�ی

ور(  اع ا�ف �ک�ش ی، صل� و دوس�تی، د�ف برف .  )سرس� ا�فه ی .................  اس�ت م �ف�ش د �پ��پ �ی ر�فگ ��ف

کی(  � د�ی ، �ف�ف ، �ف��ت �باه�ت ورها �با هم................. دارد. )سش م �ک�ش ر�فگ �پ��پ

درباره ی پرچم کشورمان ایران، دو خط بنویس.  

.........................................................................................

.........................................................................................
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به امید دیدار!

سالم دوستان !

1

2

4

3

چهار سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط خوانا و زیبا بنویس.  

ان،.......................................................................... �تم: »�پدر �ب گ�ف ل

.........................................................................................

.........................................................................................
..........................................

کلمه های به هم ریخته را مرتّب کن.  

ا�فه ی ــ صل�.   م ــ و ــ دوس�تی ــ �ف�ش د ــ �پ��پ �ی ر�فگ ــ اس�ت ــ ��ف
. .......................................................................................

�فگ.   ا�ب ــ �تسش �ف�ت حگاهی ــ �آ د ــ ص�ب �ی ا�ب می �ت
  . .......................................................................................

ورم ــ هم.   �ت می �ب�م ــ �ک�ش م ــ لدفّ ای ــ �پ��پ �گ�ان ــ من ــ ا�ف ــ �تما�ش ل ــ د�ی م�ش
  . ....................................................................................... 

کامل کن.  

د.   ، ............................... می �گو�ی�ف �ی�ف اس�ت بر �به �کسی �که اهل �ت�

  . �ف�ا�ا�فی �یع�فی �کسی �که اهل................................... اس�ت

د.   د، ............................. می �گو�ی�ف م �با�ش �فس �پ�ش اسی �که ا�ف �ب �به ��ب

پرچم تیمی را که دوست داری، نّقاشی کن.  
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سالم دوست خوب!

خدا یارت!

1

2

3

4

 پنج سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط خوانا و زیبا بنویس.  

من دو�باره ...............................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

 مانند نمونه برای هر نشانه، چهار کلمه از درس های گذشته پیدا کن و بنویس.

ا�ف �ب �ی ادی�ف �ف یرفرو�ف�آ � حپ
ن

 �گ
ی
ه
�ش

 با هر کلمه، دو جمله با معنی متفاوت بنویس.  

یر:...................................................................................    س�

یر:................................................................................... س�

یر....................................................................................       � سش

�یر....................................................................................   سش

کیفت گم شده است. برای پیدا کردن آن یک آگهی بنویس.  

.........................................................................................

.........................................................................................
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به امید دیدار!

سالم، روز به خیر!

1

2

3

4

از روی جمله هایی که پدر امین به او گفت، یک بار با خّط خوانا و زیبا بنویس. 

کدام کلمه های درس حرف های سه نقطه ای دارد؟ آن ها را پیدا کن و بنویس. مثال: شهر. 

هر یک از این کلمه ها )باد ــ خیرــ بارــ شیر( را می توانی در دو جای خالی بنویسی. 

�ید.  د�یدی و�ف  ........................ �ش

�ید.   او هر........................ د�ی� �به مدرسه می �آ
م.  ام ده�ی حب  ما �با�ید کارهای........................ ا�ف
�گ�ین �بود.  �ی س�ف �ین حف�ی   ........................ ما�ش

 . �فگل اس�ت  ........................ �لطان حب
د.  ا�ی �ش ��فه ام �ف �ف دو�پ �  ........................ �پ

م.  �ی ای �فه، ........................ می �گو�ی   گاهی �به �ب
ور�یم.  �ف وان ها �با�ید ........................ �ب �ف دن اس�ت  �ب�ای �توی �ش

نوشته ی زیر را به دلخواه، ادامه بده. 

من ا�گ�...................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
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سالم دوست مهربان!

خدا یارت!

2

نوشته ی زیر را پر رنگ کن و یک بار با خّط زیبا بنویس. 1

 . ور اس�ت دی �یک �ک�ش ل�ف �ب ادی و سر �ف ا�فه ی �آ م �ف�ش �پ��پ

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

جدول را کامل کن.  

 . ا�فه ی........................... و دوس�تی اس�ت م ا�ی�ان،�ف�ش د �پ��پ �ی 1ــ ر�فگ ��ف

د.  �ف ان........................... می �ک�ف م�ف ود را ا�ف �مله ی د�ش هن �ف 2ــ مردم ا�ی�ان م�ی

م.  ن........................... می �ک�ف�ی ادی �آ �ف هن و �آ م �یع�فی ا�ف م�ی 3ــ ر�فگ سر�ف �پ��پ

ود.  کل گل........................... د�یده می سش م �به سش 4ــ کلمه ی اهلل رد وسط �پ��پ

 . ون...........................  اس�ت ا�فه ی �ف م �ف�ش کل گل ال�ه رد وسط �پ��پ 5ــ سش

م.  ا�یی........................... می �ک�ف�ی �ب �ی وری �به ا�ین �ف �تن �ک�ش 6ــ ما �به دا�ش

1
2
3
4
5
6
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به امید دیدار!

درود بر شما!

1

2

3

4

درس پانزدهم

نوروز

پنج سطر اّول درس را با خّط خوانا و زیبا بنویس. 

هان ............................................................................... مردم �ب

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

پنج ترکیب مانند نمونه از درس پیدا کن و بنویس. 

ِ ما.  ورو�ف و ــ �ف هان ــ �اِل �ف ال: مردِم �ب م�ش

...............     ...............     ...............     ...............     ...............

کلمه های زیر را با »ان« جمع ببند. مانند: شنونده + ان = شنوندگان

د: ............... �ف �گ�س�فه:  ...............              دو�فده: ...............             �گو��ف

اره: ...............              �پ��فده: ............... : ...............              س�ت ردحف�ت

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

اگر زبان پرنده ها را بلد بودی، به آن ها چه می گفتی؟ در یک خط بنویس. 
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سالم دوست گلم!

خدا یارت!

1

2

3

4

پنج سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط خوانا و زیبا بنویس. 

............................................................................ �یسش ا�ف مردم ما �پ

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

کلمه هایی را که حرف »لـ ــ ل« دارند، در درس پیدا کن و از روی آن ها یک بار بنویس. 

با »کار« پنج کلمه ی جدید بساز و معنای هر کدام را بنویس. 

برای یک سفر تفریحی کوتاه، به چه وسایلی نیاز داری؟ نام آن ها را به ترتیب حروف الفبا بنویس. 

.........................................................................................

.........................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــ : .............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــ : .............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــ : .............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــ : .............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــ : .............................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
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به امید دیدار!

سالم!

1

2

3

4

پنج سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط خوانا و زیبا بنویس. 
هن........................................................................... �تر مردم م�ی �یسش �ب

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

به جای حرف وسط کلمه ی »مهر« هفت حرف اّول حروف الفبا را بگذار و بنویس. سپس دور هر کلمه که 
معنای آن را نمی دانی، خط بکش. 

ال: مار.  م�ش
.........................................................................................
.........................................................................................

مانند نمونه،کامل کن. 

�فگان �فه + ان = �تسش            �فمو�فه: �تسش
�ته  + ان = ......................         �گ�س�فه + ان = ......................  �ف  �ف
ده   + ان = ......................  �ف �فده  + ان = ......................         �ب  �ف
اره + ان  = ......................         �پ��فده  + ان = ......................  س�ت

 اگر قرار بود به جای هفت سین، هفت شین بر سفره می گذاشتی،چه چیزهایی را انتخاب می کردی؟

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
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سالم بر شما!

خدا یارت!

1

2

3

4

پنج سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط خوانا و زیبا بنویس. 

ک �ت� ها .................................................................. ر�گ �ت� ها �به �کو�پ �ب�ف

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

با کلمه های زیر، جمله بساز. 

ن: …………………………….........…………………………………………………  �ب�ش

ره: …………………………….........…………………………………………………  ُ��ف

به جای کلمه ی داخل کمانک،کلمه ی هم معنای آن را قرار بده. 

 ............................................ . �ت اس�ت ی( �با�ف و دسش برف ا�ف �فصل )سر س� �ف ورو�ف �آ �ف

د. ...............................................  �ف ه( می �ک�ف یرف ا�فه ها را )�پا�ک� ورو�ف �ف �یسش ا�ف �ف مردم ما �پ

 ............................................ . د�ید اس�ت ، د�ید و �با�ف ورو�ف �بای( �ف �ی کی ا�ف رسم های )�ف � �ی

.........................................................................................

.........................................................................................

در محّل زندگی شما مراسم نوروز چگونه برگزار می شود؟ در دو خط بنویس. 
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به امید دیدار!

سالم، روزت خوش!

1

2

�ف�به..................................................................................... �ش

�ف�به..................................................................................... ک�ش � �ی

�ف�به.................................................................................... دو�ش

�ف�به.................................................................................. سه �ش

�ف�به................................................................................... هار�ش �پ

�ف�به.................................................................................. �ب �ش �ف �پ

معه..................................................................................... �ب

نوشته ی زیر را پر رنگ کن و یک بار با خّط زیبا بنویس. 

ا�یی را دوس�ت دارد.  �ب �ی کی و �ف داو�فد، �پا� �ف
 ……………………………………..............................………………………

خاطرات روزهای هفته ی یک مداد را از زبان خودش، بنویس. 
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فصل 7

92
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به امید دیدار!

سالم خدا قّوت دوست خومب!

2

1

3

4

درس شانزدهم

پرو  اِز قطره

  پنج سطر اّول درس را با خّط خوانا و زیبا بنویس.  

�ید، وسط............................................................................. ورسش �ف

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن.  

دسته بندی کن.  

د ــ عطر ــ  �ی �فگ مدرسه ــ ��ف رد ــ گل ــ �ف �ف

ی ــ �بو�ت ــ وا�ت وا�ت ــ گال�ب   �ب �آ

مدی؟  د �که..................... �آ : �په �ش د لگ�ف�ت �ی ورسش �ف

د.   د را �بوس�ی �ی ورسش ..................... �ف د و صور�ت د�یک �ش د �ف�ف �ی ورسش و�و �به �ف ا�ب� �کو�پ

و�و حف�ی�ی.....................  �بود.   طره �کو�پ �ت

د.   �ی و�و �پاسش طره �کو�پ ود را..................... �ت ور �ف د، �گ�ما و �ف �ی ورسش �ف

اگر درختان زبان داشتند، به بّچه هایی که از آن ها مواظبت نمی کردند، چه می گفتند؟ 

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

..................

..................

..................

..................

ر�فگ
..................
..................
..................
..................

..................

..................

..................

..................

د�فی �ف�ی د�فی�ش �ی �بو�ی
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سالم دوست مهربامن!

خدا یارت!

1

2

3

4

پنج سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط خوانا و زیبا بنویس.  

دی............................................................................ �ن گهان �باد �ت �نا�

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

جاهای خالی را پر کن.  

ا  ن �ب �آ ....................  رد  ن طر�ن �آ و  ا�ین طر�ن  �به  سمان  �آ �ت رد  دا�ش ولو دو��ت  لکو�چ طره  �ت

و  �گ�یاهان  ا گل ها،  �ت دار�ند  ا�ن  �ی �ن �ب  �آ �به  �که  ا�یی....................  �به �ب و  �باران.................... 

  . .................... �نه را ��یرا�ب لکودکان �ت�ش

جاهای خالی را با کلمه ای که »نا« داشته باشد، پر کن.  

  . د، ................................  ا��ت �ن �ی ن �که �نمی �ب �آ

  . ود، .................................. ا��ت �ن ن �که �نمی �ش �آ

  . د، ................................ ا��ت ا�ش �ب �تّ�ب �ن �کسی �که مر

با هر کلمه یک جمله بنویس.  

.................................................................................... : مو�ب

رام: ....................................................................................  �آ

رد�یا: .................................................................................... 
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خدا نگه دار!

سالم وصدسالم!

1

2

�بال و �چردار  �بال دار

پنج سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط خوانا و زیبا بنویس.  

.....................................................................« : �ب �گ�ن�ت طره ی �آ �ت

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

 ».......................................................................................

نام هر کدام از جانوران زیر را در دسته ی مناسب آن بنویس.

 نام جانورانی را که در هیچ کدام از دسته ها قرار نمی گیرند، در سطر پایین بنویس:

و�تر ــ �گر�گ ــ کال�ن ــ �چروا�نه                   ه ــ �ک�ب ک ــ �چ�ش �ش �ب �ن�یل ــ �نروس ــ م�گس ــ �گ�ن

.........................................................................................
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خوش به حالت!

3

4

جمله ها را کامل کن.  

کم..................................................................... کم � ولو � طره لکو�چ �ت

رام................................................................. رام �آ ولو �آ طره لکو�چ �ت

�ید.................................................................. ور�ش ولو �به �ن   ا�بر لکو�چ

سمان................................................................. �ید، وسط �آ ور�ش �ن

با هر کلمه یک جمله بساز.  

طال�یی:...................................................................................  

ی:...................................................................................  �بع�ن

�نگل:...................................................................................  �ب

�باد:.....................................................................................

 

سالم یار مهربان من!
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خدا نگه دار!

سالم بر تو که مهربانی!

1

2

3

4

پنج سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط خوانا و زیبا بنویس.  

و�ش �الی......................................................................... طره �با �ن �ت

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

 مخالف هر کلمه را در زیر آن بنویس.  مانند: شب ــ روز

ار�یک  �ت د�یر  �باال  ک  لکو�چ ده  �ن�ن کلمه: 

.........  ........  .........  .........  .........  : م�نا��ن

 هر بار، کلمه ی داخل کمانک را به جمله ی بعد اضافه کن.  

و�بی(  ا�ب �نر�ید.  )�ن مان �ک�ت ال: ا�ی م�ش

ی(  ا�ب �نرو�ش ی �نر�ید.  )ا�ن �ک�ت و�ب ا�ب �ن مان �ک�ت ا�ی

ان(  ........................................ )دا��ت ا�ب مان �ک�ت ا�ی

  . ........................................ ا�ب مان �ک�ت ا�ی

به جای خورشید، »من« بگذار و پنج خّط آخر درس را دوباره بنویس.  

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
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دوست من سالم!

خسته نباشی!

1

2

نوشته ی زیر را پررنگ کن و زیبا بنویس.  

؟ مو�ن�ت ک، �چروا�ن ا�ن �که �آ ک �نا�ن و لکو�چ �ش �ب �گ�ن

..................................................................................

..................................................................................

فکر کن قطره ی آب هستی و می خواهی با گُِل سرخی دوست شوی. چه کار می کنی؟ 

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
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خدا نگه دار!

سالم بر تو که شادابی!

1

2

3

4

درس هفدهم

 مثِل دانشمندان

چهار سطر اّول درس را با خّط خوانا و زیبا بنویس. 

رد �یک رو�ن �تعط�یل .........................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

تا حاال چند کلمه ی تازه از کتاب ریاضی یاد گرفته ای؟ ده تای آن ها را بنویس. 

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

هر یک از صداهای زیر مربوط به چیست؟

ل �تل:.....................          هوهو:..................            د:......................          �ت د�ت �ت

ور:................. ور�ت �یک:.................          �ت �یک �ب :.................         �ب �نسش �نسش

بقّیه ی داستان را خودت بنویس و نام مناسبی برای آن انتخاب کن. 

�نمی �بود.  و�تری را د�ید�ند �که �با�سش �ن ّه، �ک�ب �چ سه �ب

.............................................................................: اّولی �گ�ن�ت

.............................................................................:  دومی �گ�ن�ت

.............................................................................: سومی �گ�ن�ت
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سالم گُلِ من!

خوش به حالت!

2

3

4

چهار سطر بعدی را از درس ادامه بده و با خّط خوانا و زیبا بنویس. 1

�نان  ........................................................................... دم �ن �چدر، �ت
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

درس را بخوان و کلمه هایی را که نشانه ی »ط« دارند، بنویس. 

.........................................................................................

کامل کن. 

جمله ای بنویس و سه تا از کلمه های زیر را در آن به کار ببر. 

ا�چر�ک  کم ــ گل ها ــ �ش کم � ورو�ن ــ � ــ �نصل ــ �چر�نده ــ �ن هار  �ب

.........................................................................................

ان م��ت �ن ان ا�ب��ت �ت

�بر�ن             سرما ا  �ن �گرما              �ش
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خدا نگه دار!

سالم دانشمند!

1

3

4

2

چهار سطر بعدی را از درس ادامه بده و با خّط خوانا و زیبا بنویس. 

�گ�یرم.......................................................................... ور�با�نه �ب ر�ن�تم �ت

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

درس را بخوان و کلمه هایی را که نشانه ی »ق ــ ق«دارند،بنویس. 

.........................................................................................

.........................................................................................

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پرکن و کلمه ی تازه ای بساز، معنی آن ها را هم بنویس. 

ا�نه:............... .........�ن �نا.........:.................  

......... گاه:................  �بی........:.................     

�با.........:.................    .........ان:............... 

از یک پروانه بپرس، چگونه زندگی می کند؟ جواب را بنویس. 

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
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سالم یار مهربان من!

خوش به حالت!

1

2

3

4

سه سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط خوانا و زیبا بنویس. 

.............................................................................« : مارد �گ�ن�ت

.........................................................................................

 »........................................................................................

یکی از سه کلمه ی داخل کمانک را انتخاب کن و در جای خالی قرار بده. 

ل( ا�نه ــ ه�ت د. ) ال�نه ــ �ن �ن گی می �ک�ن �ندل �چر�نده ها رد.................. �ن

�یر( دن �نا�ک ــ د��چ . )سرد ــ سو�ن ار.................. ا��ت هار �ب��ی هوای �ب

�یک( �یک �ب رــ �ب کّ � ّ�ت ــ �ت�ش د. )مح�ب �ن ن ها ا�ن ما.................. می �ک�ن م، �آ ا می ده�ی دن و�ت�تی �به �چر�نده ها �ن

این لطیفه را بخوان و عالمت های الزم را بگذار. 

ا صا�بون دار�ید �ت ده �آ �ن �تری �به �نرو�ش »م�ش

ده �بله �ن �نرو�ش

یر �به من �بده�ید«.  � �ن لو �چ م �ک�ی و�ی�ید �بعد �ن�ی ان را �با صا�بون �ب�ش �ت �تری �چس اّول د��ت ها�ی م�ش

با استفاده از ترکیب های زیر، متن کوتاهی بنویس. 

هار �نگلی، �نصل �ب �یر، �چار�ک �ب دن مه، هوای د��چ ار �چ�ش ا، �ک�ن �ب �ی �چر�نده ی �ن

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

  . ......................................................
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خدا نگه دار!

سالم بر تو، همراِه همیشگیِ من!

1

2

نوشته ی زیر را پررنگ کن و با خّط زیبا بنویس.  

اس �گرنارم.  و ��چ ّ�ت �به �چا�یان �بر�ا�نم، ا�ن �ت �ی ّ�ت کم �کردی، ردس ها�یم را �با مو�ن کم� دا�یا، ا�ن ا�ین �که � �ن
..................................................................................
..................................................................................

نامه ای به معلّم مهربانت بنویس و از زحمت های او تشّکر کن.  

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

..............................................
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