
یـ  ی ا و ــُـ ه ه ــِـ ــَـ

4

یادآوری
سالم، دوست عزیز!

1

2

3

      صدا
حرف

    مــ         
    د

فرزنِد گُلم، خودت را معّرفی کن.  

به کمک حرف ها و صداها جدول را کامل کن.

تمرین های یادآوری 

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

نام پدر:……………………
نام مادر:……………………

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

فرشته ــ جشن ــ پاکیزه ای ــ عزیز ــ بّچه ــ نامه ای ــ زمنی ــ متیز 
 ……………           ……………       ……………  ……………

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

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

 اِ، ــِـ، ه، ه
 ا یـ، یـ ،ی، ای

برای هر کدام از نشانه های چهارشکلی زیر، یک کلمه بنویس.    

روز خوبی بود!

1

2

3

4
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دستت درد نکند!

آب ــ پیراهن ــ  چای ــ دوغ ــ شلوار ــ شیر ــ لباس

1

2

3

4

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

نام هر تصویر را بنویس.  

: .......................................................................پوشیدنی ها

: ....................................................................... نوشیدنی ها

جمله ها را کامل کن.  

الف( من ..............، قرآن بخوامن.  
ب( نام کشور ما .............. است.  

خدای مهربان: ..........................................................

حضرِت محّمد )ص(:....................................................

 ایراِن عزیز:..............................................................

جمله بساز.  

سالم، وقت به خیر!

 دسته بندی کن.  

1

2

3

4
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   .................................
النه ــ ساخت ــ گل ــ بلبل ــ کنارِ.  

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

جدول را مانند نمونه کامل کن.  

  مرتّب کن. 

 خرگوش ــ زیر ــ درخت ــ خانه ی ــ است.  

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

کلمه های زیر را با توجّه به حرف اوّل آن ها در جدول بنویس.  

خدا نگه دار!

1

2

3

سنگ ــ شادی ــ عزیز ــ مهربانی ــ صابون ــ سرسبز ــ صدف ــ نوک ــ 
شاخه ــ ماهی ــ علی ــ نامه ای

عـنـشـصـسـمـ
….....……
….....……

….....……
….....……

….....……
….....……

………..……
….....……

….....……
….....……

….....……
….....……

ـ                       نگا...  ـ                   ... فتهـ  ـ                    َمـ... تابیـ  کو... ستانـ 
..............                ..............                  ..............             ..............

4

نوشنت )امال(خواندن )تلفّظ(کلمه

خواهرخاهرخواهَر

خوانَدم

خواب

سالم، روز به خیر!

1

2

3

4
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در کلمه های زیر، هرجا الزم است با مداد قرمز، تشدید بگذار.  

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

جمله های تصویر را بخوان و بنویس.  

درباره ی این تصویر، دو جمله بنویس. 

آفرین بر تو!

درود بر شما!

1

2

3

4

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

اره ــ خیابان ــ دقت ــ تغییر ــ بچه ــ پاینی ــ مکه ــ تشکر 

…………….......……………………………

……………….......…………………………

             است. ............................................................

 زیر   بازی می کند. ...............................................

روی شاخه ی   نشسته است و    را متاشا می کند.  

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

   کنار

1
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3
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حروف الفبا را به ترتیب، بنویس.

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

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

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

آفرین بر تو!

سالم، روز به خیر!

1

2

3

4

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

الف( اگر در خیابان یا جای دیگری راه را گم کنی، چه می کنی ؟ 
………………....……………………….......................…………

ب( اگر کتاب دوستت را پیدا کنی، چه می کنی ؟ 
………………………………………...…………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

با

با
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فصل 1
نهادها
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کتاب خانه ی کالس ما 

سالم، روزت خوش!

1

2

3

4

درس اّول

روز زیبای .................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

با توجّه به نوشته ی زیر، چهار خّط اوّل 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.  

 تشکّر: ..................................................................

 می خواست: ...........................................................

 قّصه: ...................................................................

 هم کالس: ..............................................................
خسته نباشی !

1

2

3

4

15



سالم، روز به خیر!

دستت درد نکند!

1

2

3

4

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

بّچه ها در گروه خود گفت و گو ............................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

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

کلمهنشانه
احوال پرسی،ح
س
ز
ظ

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

ایستاده ــ گروه ــ رایانه ــ مجلّه ــ نوشته ــ نگاه ــ کتاب خانه ــ اشاره ــ بّچه ــ      
       مناینده ــ ویژه

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

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

الف( دانش آموزان پیشنهاد خود را روی ………………
ب(  بهتر است .................... و مجلّه های ویژه ی خودمان را بخوانیم.  

پ( کتاِب خوب مانند ....................خوب است.

جمله ها را کامل کن.  

1

2

3
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بسیار خوب !

سالم، دوست خوبم!

1

2

4

3

مناینده ی گروه اوّل گفت: »خیر،..........................................
..............................................................................
..............................................................................
».............................................................................

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

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

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

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

کامل کن. 

الف( گفت وگو ــ بّچه ها ــ گروه خود ــ کردند ــ در.  
  ............................................................................

ب( کتاب ها ــ نیستند ــ ُمفید ــ برخی ــ از ــ بّچه ها ــ برای.  
 ............................................................................

کلمه ها را مرتّب کن و جمله را بنویس.  

می خوامن.
کتاب

من
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سالم، دوسِت گُلم! 

بسیار خوب شد!

1

2

3

آموزگار گفت: »کتاب خوب ................................................
...............................................................................
»..............................................................................

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

نـ... م وارد کال...   با  در یکی از رو ... های ماه مـ... ر دانش آموزان، آرام و 
شدند.

آموز...  ار پس از سالم و ا...  وال پرسی، از بچهّ ها خـ...  ست در گر... ه خود 
قرار بگیرند.

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

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

الف( ............... هر گروه آن را باصدای بلند خواند. )مناینده یـ ـ مناینده ای( 
ـ هفته ای(  ب( محّمد ............... یک کتاب داستان می خواند. )هفته یـ 

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

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

.......................................
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به نام خداوندی که دانا و توانا است.
…………………………………………………………………………

عالی نوشتی، آفرین!

سالم، وقت به خیر!

1

نام هر تصویر را با توجّه 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
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2
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6

8
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جـ

سالم، گُلِ زیبا!

1

2

3

4

مسجد محلّه ی ما 

درس دوم

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

مردم محلّه ی...............................................................
..............................................................................

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

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

 به کسی که ادب داشته باشد، با .................. می گوییم.  
 به کسی که سواد داشته باشد، با.................. می گوییم.  

  جمله های زیر را کامل کن.  

حوض: .....................................................................  
پیش مناز: ..................................................................  

  جمله بنویس.  

      ح
جـ  ج

بسیار خوب شد!
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1

2

3

4

بعد از مناز..................................................................

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

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

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

با توجّه 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.   

بادقّت: .....................................................................  
باادب :......................................................................  
بانظم: ......................................................................  

  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!

خسته نباشی، عـزیزم!
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سالم، چه روز خوبی!

خسته نباشی!

1

2

3

4

هنگامی که  مهدی با پدر و مادرش .......................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

با توجّه 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.  

� � � 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

مسجد محلّه ی ما کالس های آموزش ....................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

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

مردم .........  ما بسیار .........  بودند. کار بنّاییِ مسجد تازه متام .......... 
بود.  مردم .......... مناز را به .......... بخوانند. مسجد .......... شده بود. 

........... پُر از آب بود.  

با توجّه به درس، جاهای خالی را پُر کن.  

 مانند نمونه، کلمات را دسته بندی کن.  
ــ  ــ خواندن  ــ خواهش  ــ دوباره  ــ گروهی  ــ می خواست  ــ خوش حال  خودکار 

گوش ــ بگویید.  

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

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

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

دستورخورشیدخواهر
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سالم، سالم! 

پایدار باشی!

1

2

ای خدای مهربان کمکم کن که همیشه به یاد تو باشم.
………………………………..................................……………
………………………………...............................................

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

جدول را کامل کن.  

1. به تخت خواب هم می گویند.  

2. از شیر به دست می آید.  

3. خمیری که در تنور پخته می شود.  

4.میوه ی تابستانی با رنگ های سفید و قرمز  

5. حیوانی که زوزه می کشد.  

6. نوعی شیرینی

7.وسیله ای جنگی که منفجر می شود.  

8.با فریاد می آید.  

9. یاری و همکاری   

10.از آتش بلند می شود.  

ا

ش

خ

و
ر

ی
م

ا
م
و
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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 اوّل را از روی درس، با خّط خوش بنویس.  

خرس کوچولو بارها .......................................................

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

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

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

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 ندارد، بی سواد است.  
 کسی که هنر ندارد، .................... است.  

 کسی که ....................  ندارد، بی حوصله است.  

4

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

با کلمه ی »عََسل « دو جمله بنویس.  
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سالم و صد سالم!

دستت درد نکند!

1

2

3

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

اّما خرس کوچولو .........................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

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

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

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

مانند نمونه، دسته بندی کن.  
ـ  ـ خواناـ  ـ َسروـ  ـ وفادارـ  ـ موشـ  ـ وزیرـ  ـ خوابـ  ـ موزـ  ـ خواستمـ   خوش حالـ 

گروهی ــ مورچه ــ روشن

دروابرونوشنتخواندن

ادامه ی داستان زیر را به دلخواه بنویس.  4

یک روز سعید و امیر به مغازه ای رفتند و یک ظَرف ماست خریدند. وقتی 
به خانه برمی گشتند، ناگهان ظَرِف ماست از دسِت امیر افتاد و همه یِ ماست 
رویِ زمنی ریخت ................................................................
....................................................................................

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

خدا یارت!

1

2

3

چهار 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 حوصله: ..................................................................
گنجشک: ...................................................................  
درخت: ......................................................................

1
2
3
4
5

جدول را کامل کن. 

4

1.کسی که نظم ندارد.  
2.کسی یا چیزی که ارزش دارد.  

3.کسی که سلیقه دارد.  
4.کسی که سواد دارد.  
5.چیزی که مزه دارد.  

یک پیام بهداشتی برای دوستان خود، بنویس.

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