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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!

ی� ــ ��باس � لوار ــ �ش ای ــ دو�ف ــ �ش �ی�اهن ــ  �چ �ب ــ �چ �آ

1

2

3

4

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

نام هر تصویر را بنویس.  

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

د�فی ها �ی و�ش : ........................................................................... �ف

جمله ها را کامل کن.  

وا�فم.   �ف ن �ب ( من ..............، �تر�آ ال�ف

  . ور ما .............. ا��ت ( �فام �ک�ش �ب

�بان:........................................................................... دای مه� �ف

ِ محّمد )ص(:...................................................................... ��ت ح�ف

.............................................................................: �یرف  ا�یراِن ع�ف

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
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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
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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 !
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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.  
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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
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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

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

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



20

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
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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!
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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.
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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.  
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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

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



28

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.

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


