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کلمه هاى مناسب را انتخاب کن و بنویس.

سالم!
سالم!

�تُر  ُ د             �ش  ُدُر��ت              ُام�ى

ُاُ    ُ
د ُام�ى
د �ن �تُ

ُمد�ىر

ُدُر��ت
�تُر ُ �ش

�ت ُدم  ــ ُدُر�ش

         ـــ            ــ         ـــ         ــ

خسته نباشى!

ن ��ى�ب             ا��ت . ا�ى
رن         داَرد . �بُ

درس ٨
 بنویس. 

 کامل کن. 



70

سالم
گل زىبا!

خدا نگه دارت!

نام هر تصویر را بنویس.

اسم دو حىوان را بنویس که نشانه ی » اُ   ُ « داشته باشد.

با نشانه های درهم ریخته ى زیر، کلمه بساز.

ـ ــ د ــ م  ــ ُا ــ �ى
ـ ــ ــُـ ـ ــ د ــ �ت �ن

مد . د �آ �ن �باران �تُ
مد . د در �باران �آ ُام�ى

مد . ان �آ س�ت ُمد�ىر ا�ن َد�بِ او �با 

درس٨
 بنویس. 
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براى تصویر، یك جمله بساز. 

خدا ىارتان! 

سالم،
روزت به خىر!

کلمه بساز.

كَ ـ �

    دو 
 �با�ب 
   ر�ىم 

   ره  

ار�ىك ار�ىـ                 �ت    �ت
  

              �ك
   �بار�ىـ   

ـ        َ   مو�ش
ََمـ        �ن

�ـك �ك 
و�تَر  �ك�ب

ُارد�ك 
دو  �ن �كَ

�كوَد�ك 

درس ٩
 بنویس. 
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نام هر تصویر را بنویس.

مرتّب كن.

ر�ىم دو ــ �كَ كَ كاَرد ــ � مى �

�با�ب د  ــ  �كَ َ �ن كُ ُدُر��ت  ــ  مارد  ــ مى �

َم�كدان ــ ا�ىن ــ �نَمك َداَرد ــ �ن �ن

سالم
كودك من!

خداحافظ!

دو َا��ت . �ن ور در �كَ �ب �ن َ �ن
و�تَر روىِ �بام ا��ت . �ب كَ � 

د . َ �ن كُ ا مى � �ن
ِ
�ب �ش ُارد�ك در �آ

درس9
 بنویس. 
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اسم هر تصویر را بنویس.

مرتّب کن.

سالم! 
سالم!

ى ــ �با�با ــ �نان وا�ى ا�ن َورد ــ ا�ن ــ �ن �آ
ار ــ مادر ــ ا��ت ــ سماَور �ك�ن

�نى �ى �ىر ار   ــ �ش وه ى ــ َا�ن ا��ت ــ م�ى

و 
ِ�ش  َور�ن

ده  َدَو�ن
كار  َسوار�

َوَرد   مى �آ

خدا قّوت! 

درس 9
 بنویس. 
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سالم دوست
ورزش كار!

خدا ىاورت!

ده ا��ت . َام�ىر دَو�ن
كار ا��ت . �كر�ىم َسوار�

ه �بردار ا��ت . �ن ا�ك�بر َو�ن
د . �ن �ن كُ �ش مى � ادى َور�ن ا�ىن سه دو��ت �با �ش

براى تصویر، یك جمله بنویس.

ـ      ى ـ �ى               او ــ و    َا   َ       ِا   ِ     ـه ه     ُا   ُ     �آ  ا       ا�ى
ـك   �       
    �ش  
    و

ـ        �ى
      �ن

درس9
 بنویس. 

 کامل کن. 
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خدا قّوت! 

کامل کن. 

سالم، 
روز به خىر!

ده               �پَروا�نه �ن         �پََر

ـ  �پ �پ

�پَر وا�ن

و �پََر��ت

ه �پَروا�ن
�تو�پ

د مى �پَرنَ

م .  �ى �ن كُ ى مى � د .  ما �با     �با�ن �ن   �پروا�ن مى �كُ

     ــ     ـــ            ــ 

درس 10
 بنویس. 

 کامل کن. 
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 نشانه هایى را که خوانده اى، رنگ کن.

خدا نگه دار!

سالم!

�ش  ــ سو�ت ــ سَماَور  ــ    �ىرون    ــ داَور ــ َور�ن �ب
ور  ــ �پروا�ن �ن �تو�پ ــ �تَ

      او ــ و      و
�ش �ىرون         ور�ن      �ب

او �پ  �ش  �ن  ى  �ب      �آ 
�ن ن  ص  �ن  �ن  ا   ح 
�ت ع  اى  �ن ـ  �بـ  ط  صـ  
�پ �ت  �ن   اَ  ع   �ب   گـ  �  
�ن �ن  س  �ت   ع   �ت  �ن 
�ت م  ط  �ن  �ن  ر       �ش 

د ص  و  كـ  � اُ  �ن    اِ 

وا َا��ت . ا�ن ه �ن �پدِر �پر وا�ن
د . ور مى �پَرن �ن ان را در �ت او �ن

ورد . ه را مى �آ ا�ن اِن �ت ه �ن �پروا�ن

�ىر دو��ت دارد . �ن َ ان �با �پ او �ن

درس10
 بنویس. 

 کامل کن. 
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سالم 
گل من!

خدا ىاورت!

 جمله بساز.

اسم هر تصویر را بنویس.

�گار: مو�ن �آ
ر�گ : رنُ �بُ

�ـگ  �گ
�گور َا�ن

َ�گ
�نگ َ �ن

ر�گ �گُ

درس 10
 بنویس. 
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خسته نباشى!

کامل کن )کلمه ى درست را در جاى خالى بگذار(.

سالم!  
سالم!

براى تصویر، یك جمله بنویس.

ر�گ ( رنُ �گ�ىن ــ �بُ سمان       ا��ت . )��بُك ــ ��ن �آ
من ــ �براَدر   ( ر�به          مو�ش ا��ت . )دو��ت ــ ُدسش �گُ

ر�گ دارد . رنُ �نر �گِس مادر�بُ

د . �ن گى مى �كُ ِد� ِ�ن ر�گان �ن او در �گُ
ر�گ �به �گرد�ش مى رود . رنُ �نر �گس �با مادر�بُ

درس10
 بنویس. 



79

ـ   �ن �ن
�بَر�ن

�ك�ى�ن

ى ا�ب �ن�ت �آ
َر َد�ن�ت

بخش دوم کلمه هاى زیر را بنویس.

اسم چند تا از وسىله هایت را که در آن ها صداى » فـ ف « به کار رفته باشد، بنویس.

آفرىن بر تو!

سالم 
فرزندم!

کامل کن. 

د. َ نى مى �پو�ش ا� ِِمس�ت اده                 �ن �ن د.�آ او                    ُدُر��ت مى �ك�ن

ر +    = �گَ �نَر +    =  
�گِر+     = ا +     =   �ن

درس 1١
 بنویس. 
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اسم هر تصویر را بنویس.

با نشانه های زیر، دو کلمه بساز.

خدا نگه دارت!

سالم
هم كالسى!

ـ  �ن �ن
 �ـگ  �گ
 �ـك  �ك

�بَر�ن مى �باَرد .

�ىس�ت . ى �ن ا�ب �ن�ت سمان �آ �آ
دارد . �نسش �ن كَ َدم �بَر�نى �ك�ى�ن و � �آ

د .  �ن دم �بَر�نى ُدُر��ت مى �ك�ن �ته �آ رِ�ش ه و �نِ ا�ن �نَر�ن

درس11
 بنویس. 


