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 معنی کلمه ها را در جای خالی بنویس.

مردانبسیار

کلمه ها را با گذاشتن نقطه کامل کن و متن را بخوان.

در پارک نزدیک خانه ی ما ................. بزرگی برپا بود.

   کشور ما ........... بسیار بزرگ و زیبا است.

   مردم این شهرها لباس های ........... می پوشند

 با توجه به متن درس جمله های زیر را کامل کن.

.............. ..............
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جمله را به تصویر مناسب وصل کن.

 جمله ها را با کلمه ی مناسب کامل کن.

او نماز می خواند. من نماز می خوانم.    

آن ها نماز ........... ما نماز ...........                      

این درخت بلند است.

مردان سوار اتوبوس شدند.
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مانند نمونه انجام بده.

پسران

زیاد

می رود

نیست

پایین

کم

دختران

است

نمی رود

باال
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روز جمعه علی با پدرش به پارک رفت. در آن جا با آرمان 

مشغول توپ بازی شد.

علی توپ را با پا زد. توپ به باالی یک درخت رفت.

علی توپ را برداشت و با خوش حالی مشغول بازی شد.

کدام کار علی و رضا درست است؟ عالمت بزن.

داستان زیر رابخوان.
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کرمان ....................................................................

مسجد ................................................................... 

 ..................................................................... تماشا 

قدیمی .................................................................. 

............................................................. خوش رنگ 

مسافران ................................................................ 

قالی ..................................................................... 

می روند ................................................................. 

می فروشد ............................................................. 

سفر کنید ............................................................... 

درس دهم : شهر من کرمان

  بنویس
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 از روی جمله های زیر یک بار بنویس.

کرمان  جاهای دیدنی زیادی دارد.

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

پدرم در بازار قالی می فروشد.

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

قالی کرمان زیبا و خوش رنگ است.

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

فکر کن و انجام بده

نام تصویرهای زیر را بنویس.

......................     ......................      ...................... 
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 معنی  کلمه های داخل پرانتز را بنویس.

)پدرم( کشاورز اَست.

...................... کشاورز است.

نادر یک )قالی( خرید.

نادر یک ..................... خرید.

 با توّجه به متن درس جمله های زیر را کامل کن.

نام شهر من ........... است.

   در کرمان یک مسجد و بازار ........... است.

  قالی کرمان زیبا و ........... است.

  پدرم در بازار کرمان قالی ........... .
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مانند نمونه انجام بده.

ماَدرم  مادِر من

دفترم  ...........

خواهرم   ...........

لباسم   ...........
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روز جمعه است.

پدرم: ....................................

مادرم: ...................................

خواهرم: .................................

 جمله های باال را در جای خالی بنویس.

روز جمعه است. پدرم ....................................................

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

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

  به تصویرها نگاه کن. درباره ی هرکدام یک جمله بنویس.
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 مرتّب کن و جمله بنویس.

پدرم ــ رفت ــ به ــ بانک

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

آمد ــ به ــ کالس ــ معلّم

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

با توّجه به متن درس پاسخ پرسش های زیر را بنویس. 

*در این درس نام چه شهری آورده شده است؟

*پدر در بازار کرمان چه چیزی می فروشد؟

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

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

چیستان
من چیستم؟

آخرین روز هفته هستم. وقتی من می رسم، مدرسه ها 

تعطیل هستند. من چه روزی هستم؟

نام من روز ............... است.
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  سرگرمی

جدول زیر را کامل کن.

1ــ چه کسی ما را آفریده است؟

2ــ کدام جانور قوقولی قوقو می کند؟

3ــ با چه می بینیم؟

4ــ با چه وسیله ای مشق می نویسیم؟

5  ــ با چه می شنویم؟
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 تمرین دوره ای 2

 نام تصویرهای زیر را بنویس.

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

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

به سمت آواز  با محبّت

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

 معنی کلمه های زیر را در جای خالی بنویس.
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 کلمه را به جمله ی مناسب وصل کن و جمله ی کامل را 
در جای خالی بنویس.

آن ها   

کتاب می خوانیم

کتاب می خوانم

کتاب می خواند

به کاشان می روم 

به کاشان می روند

به کاشان می رود

من  

من ..................................................  .

آن ها ............................................... .



94

داستان زیر را با )به( کامل کن و بخوان.

دارد

بلند

است

ندارد

..........

..........

عید نوروز بود. سارا و سامان با پدر و مادر خود ........... 

خانه ی عمو حسین در شیراز رفتند. عمو ازدیدن آن ها 

خوش حال شد. در شیراز آن ها ........... جاهای زیادی رفتند. 

مادر آن ها از بازار خرید کرد.

مانند نمونه بنویس
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بهار: ................................................

تابستان: ...........................................

پاییز: ...............................................

زمستان: ...........................................

برگ  درختان  فصل  کدام  در  باال  تصویرهای  به  توجه  با 
ندارند؟

  با توجه به تصویر برای کلمه های زیر جمله بنویس.
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 مانند نمونه بنویس.

کلمه ها را با گذاشتن نقطه کامل کن و متن را بخوان.

پدر منپدرم

کتابم

کیفم

کشورم

یعنی

یعنی

یعنی

یعنی

...........

...........

...........
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داستان زیر رابخوان و جاهای خالی را با کلمه های مناسب 
کامل کن.

درنزدیک خانه ی علی یک                است. در کنار خیابان               

قرار دارد.                  علی در آن طرف خیابان است. علی برای 

گذشتن از                 به                  نگاه می کند. وقتی که                      

برای                  قرمز است علی از خط کشی رد می شود و به 

مدرسه می رود.

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

می دانی چراغ راهنما چند رنگ دارد؟ ........... رنگ های آن را 

بنویس ............... و .............. و ...............
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  سرگرمی

به خرگوش کوچولو کمک کن تا به مزرعه ی هویج برسد.

مزرعه ی هویج



99

نّقاشی ................................................................... 

مقّوای ................................................................... 

ُشروع ................................................................... 

شکوفه .................................................................. 

تماشای ..................................................................

چسباند .................................................................. 

..................................................................... لّذت 

برداشتند ...............................................................

.................................................................... صف 

کشیدند ................................................................

درس یازدهم : کالس نّقاشی 

  بنویس
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 از روی جمله های زیر یک بار بنویس.

بّچه های عزیز فصل بهار نزدیک است.

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

دانش آموزان وسایل نّقاشی را برداشتند.

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

آن ها روی مقّوا نّقاشی کردند.

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

فکر کن و انجام بده

 نام تصویرهای زیر را بنویس.

......................     ......................      ...................... 
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 معنی کلمه های داخل پرانتز را بنویس.

درختان )شکوفه( دارند.

درختان ................. دارند.

خرگوش در )پایان( مسابقه برنده شد.

خرگوش در ........... مسابقه برنده شد.

فصل بهار را روی این مقّوا ........... کنید.

دانش اموزان وسایل نّقاشی را ........... .

همه از تماشای نّقاشِی زیبا ........... بردند.

 با توّجه به متن درس جمله های زیر را کامل کن.
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............................................................                          

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

 با توّجه به تصویر جمله ها را کامل کن.

دانش آموزان ............ کالس آمدند.

آن ها یک گلدان ........................ .

.................... گلدان رارنگ کردند.

دانش آموزان

کردند

 با توّجه به تصویرهای باال جمله بنویس.
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متن زیر رابخوان. زیر )از( خط بکش.

زری ........... مدرسه آمد.

برادرم ........... آستارا برگشت. 

پارسا ........... نانوایی نان خرید.

 در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

)از ــ را(

)از ــ را(

)با ــ از(

الکی صبح زود از خواب بیدار شد. او به پدر و مادر سالم کرد 

و بعد از خوردن صبحانه از آن ها خداحافظی کرد و به مدرسه 

رفت. موقع برگشتن به خانه از کتابخانه یک کتاب خرید.
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 در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

برادرم ــ رفت ــ به ــ کتابخانه
..................................................

از ــ کوه ــ پوریا ــ آمد
..................................................

ازبه

 مرتّب کن و جمله بنویس.

من و پدرم ........... بازار کرمان رفتیم. ما ........... بازار 

یک قالِی زیبا خریدیم. مادرم ازدیدن قالی خوش حال شد.



105

 مرغابی .................................................................. 

الک پشت ................................................................

تصمیم ..................................................................

همراه ................................................................... 

.................................................................... منقار 

گرفتند ................................................................. 

تابستان ................................................................ 

بردند ....................................................................

.................................................................... دهان 

گفتند ................................................................... 

درس دوازدهم: الک پشت و مرغابی ها 

  بنویس
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 از روی جمله های زیر یک بار بنویس.

مرغابی ها تصمیم گرفتند از آن جا بروند.

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

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

مرغابی ها چوبی را به منقار گرفتند.

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

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

الک پشت فریاد زد چه رود پرآبی!

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

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

فکر کن و انجام بده

 نام تصویرهای زیر را بنویس.

......................     ......................      ...................... 
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معنی کلمه های زیر را در جای خالی بنویس.

دو .......... و یک الک پشت در کنار رود کوچکی زندگی 

می کردند.

................ هم دوست داشت همراه آن ها برود. 

او تا دهان خود را باز کرد از باال به زمین ................

 با توّجه به متن درس جمله های زیر را کامل کن.

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

منقار همراه



108

 جمله های مناسب را به تصویر وصل کن.

شب همه جا تاریک است.  

روز همه جا روشن است.  

کفش این پسر کثیف است.  

کفش این دختر تمیز است.  

 جمله ها را با کلمه ی مناسب کامل کن.

ـ شیرینی( خوردن ......... برای سالمتی دندان ها مفید است. )شیر 

در پاییز هوا کم کم ...................... می شود. )گرم ــ سرد(

در ................... هوا کم کم گرم می شود. )زمستان ــ بهار(
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  امروز قراراست ستاره با مادر خود به سینما برود.

آن ها برای رسیدن به سینما باید از یک خیابان بزرگ رد شوند.

آن ها به راحتی از خیابان گذشتند و به سینما رسیدند و 

ازدیدن فیلم لّذت بردند.

کدام کار آن ها درست است؟ عالمت بزن.

داستان زیر را بخوان.
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 با کلمه های داده شده جمله بنویس.

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

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

 متن درس را بخوان و دو خِطّ آخر آن را بنویس.

تابستان:

پدرم:

ما:

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

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

.............................................................
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  سرگرمی
نام دو دوست خود را در جاهای خالی بنویس و سپس با نشانه 

آخر آن یک کلمه بنویس.

اسم

نشانه ی آخر

کلمه

اسم

نشانه ی آخر

کلمه

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

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

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

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

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

..............
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مسجد .................................................................. 

چراغ های ............................................................... 

والدت .................................................................. 

حضرت ................................................................. 

درباره ی ................................................................ 

آماده شدیم ............................................................

وضو ..................................................................... 

پیش نماز ............................................................... 

هنگامی .................................................................. 

خارج شدیم ............................................................

درس سیزدهم : روز پدر

  بنویس
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 از روی جمله های زیر یک بار بنویس.

والدت حضرت علی )ع( مبارک

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

پیش نماز درباره ی حضرت علی )ع( صحبت کرد.

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

ما از گل فروشی یک دسته گل خریدیم.

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

فکر کن وانجام بده

 نام تصویرهای زیر را بنویس.

......................     ......................      ...................... 
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 معنی کلمه های داخل پرانتز را بنویس.

ما روز )والدت( پیامبر )ص( را جشن می گیریم.

ما روز ................. پیامبر )ص( را جشن می گیریم )عید ــ تولّد(

)هنگامی که( برق رفت همه جا تاریک شد.

...................... برق رفت همه جا تاریک شد. )وقتی که ــ اّما(

کلمه ها را با گذاشتن نقطه کامل کن و متن را بخوان.

حضرت ............ )ع( مرد بزرگی بود.

مسجد پر از ........................... رنگی بود.

او مثل یک پدر ................... بّچه ها را دوست داشت.

با توّجه به متن درس جمله های زیر را کامل کن.
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 جاهای خالی را با کلمه ی مناسب کامل کن.

در فروردین من به دیدن دوستان .......... .

در اردیبهشت او زیاد درس ............. .

در خرداد ما به پارک ............. .

در تیر ............ به کالس شنا می روم.

درمرداد ............ به مسافرت می رود.

در شهریور ........... از بازار کیف می خریم.
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 با توّجه به تصویر برای کلمه های زیر جمله بنویس.

مادر:  .....................................................................

سارا:  .....................................................................

بوسید:  ..................................................................

ضـ ضصدا صـ صصدا

اسماسم

کلمهکلمه

جاهای خالی را کامل کن.
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 ..................................................................    1  

 ..................................................................    2  

..................................................................    3  

 تصویرها را به  ترتیب شماره گذاری کن و برای هرکدام 
یک جمله بنویس.
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یلدا ..................................................................... 

کوه های ................................................................ 

روستا ................................................................... 

قّصه های ................................................................ 

تعریف ................................................................... 

می بارید ................................................................ 

هنداونه ................................................................ 

رفتند ................................................................... 

می بارید ................................................................ 

خوش گذشت .........................................................

درس چهاردهم : شب یلدا

  بنویس
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 از روی جمله های زیر یک بار بنویس.

مادربزرگ مهربانی در روستا زندگی می کرد.

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

مادربزرگ برای بّچه ها قّصه تعریف می کرد.

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

او برای آن ها هندوانه و آجیل آورد.

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

فکر کن و انجام بده

 نام تصویرهای زیر را بنویس.

......................     ......................      ...................... 
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 معنی  کلمه های داخل پرانتز را بنویس.

داستانبلند ترین شب سال

پدربزرگ )قّصه( گفت.

پدربزرگ .................... گفت.

مردم ایران )شب یلدا( را جشن می گیرند.

مردم ایران ................................ را جشن می گیرند.

مادر بزرگ برای بّچه ها .............. تعریف می کرد.

برف .............. و هوا خیلی سرد بود.

آن شب مادر بزرگ یک قّصه ی زیبا ..............

همه مشغول ............. شدند.

 با توجه به متن درس جمله های زیر را کامل کن.
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با توجه به تصویر پاسخ پرسش های زیر را بنویس.

تصویر باال چه فصلی را نشان می دهد؟ ...............................

در تصویر باال چه میوه هایی را می بینی؟...............................

 با کلمه ی )شب یلدا( یک جمله بنویس.

.................................................................................
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چیستان

من چیستم؟

من

او

ما

آن ها

مانند نمونه انجام بده.

می رویم

می روم

خوردم

رفت

رفتند

خوردیم

آمد

آمدند

پوستم به رنگ سبزههیکــل مـن  بزرگــه

بـرات شـادی میـارهخوردن من تو گرما

نام من ........... است.
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  سرگرمی
به تصویرها نگاه کن، سه تفاوت آن ها را پیدا کن و عالمت بزن.
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تمرین های دوره ای )٣(
نام تصویرهای زیر را بنویس.

کلمه های زیر را بخوان. کدام کلمه ها نقطه ندارند؟ رنگ بزن.

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

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

عموپدرمادر
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 معنی کلمه های زیر را در جای خالی بنویس.

منقاروالدت

قّصههنگامی که

پایانهمراه

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

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

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

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

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

............... 
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 در جاهای خالی )از ــ به( بنویس.

روزی نادر برای خرید ........... خانه خارج شد.

او ........... بازار یک جوجه ی زرد خرید.

نادر وقتی ........... خانه رسید ........... جوجه آب و دانه داد.

نادر آن جوجه را خیلی دوست داشت. او ........... جوجه مراقبت 

می کرد و هر روز جوجه را ......... پارک می برد. جوجه ی او کم کم 

بزرگ شد. حاال نادر یک خروس زیبا دارد. 
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 در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

هفته هفت روز است.

شنبه من صبحانه ........... .

یک شنبه او یک مداد ........... .

دوشنبه ما به سینما، ........... .

سه شنبه آن ها در حیاط بازی ........... .

چهارشنبه ........... نّقاشی کشیدم )من ــ ما(

پنج شنبه ........... به گلدان آب داد. )او ــ آن ها(

جمعه ........... به مسجد می رویم. )ما ــ آن ها(

 روزهای هفته را به ترتیب بنویس. 

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

.....................................................................................
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جاهای خالی را با کلمه ی مناسب کامل کن.

درخت سیب بلند است.

درخت گیالس ........... است.

توپ زرد کوچک است.

توپ قرمز ........... است.

آن پسر کیف ........... .

آن دختر کیف ........... .



129

 برای تصویرهای زیر جمله بنویس.

کشاورز: ......................................

کشاورز: ......................................

کشاورز: ......................................

کشاورز: ......................................
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جاهای خالی را با کلمه ی مناسب کامل کن.

»هر سال چهار فصل دارد.«

در بهار من به مسافرت ........... .

در تابستان او به کنار دریا ........... .

در پاییز ما به مدرسه ........... .

در زمستان آن ها به کوه ........... .

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

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

 برای هر تصویر یک جمله بنویس.
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  سرگرمی
قسمت گم شده ی تصویر را پیدا کن.
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برگه ی پایانی

کلمه هایی که نقطه ندارند را پیدا کن و به دلخواه رنگ بزن.

آب
دودمادر
بادکارتابدر
آردسر
درگلدوددردر

مودورموکارسرمو
سردادمودادمارکاردرماردومودو

گلگلگلگل
تابگل

 کالس سومی هاخداحافظ،




