
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.  

فردوسی این داستان ها را جمع کرد و اثری بسیار عظیم به شعر پدید آورد 
تا زبان فارسی را که ما امروز با آن حرف می زنیم، زنده نگه دارد«. .............
....................................................................................................................

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

 مرتّب کن و بنویس.  
الف( است ــ در ــ شاهنامه ــ آمده ــ رستم ــ پهلوان ــ ایران ــ بزرگ ــ داستان.

..............................................................................................................
ب( است ــ داستان های ــ همه ی ــ شاهنامه ــ به ــ شعر.  

..............................................................................................................
پ( قول ــ پدرم ــ کند ــ تعریف ــ را ــ شاهنامه ــ برامی ــ داستان های ــ داد.

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

هر سال:..............................................................................
فردوسی:............................................................................. 
داستان:..............................................................................
ایران:.................................................................................

 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.

سخن خود را با سالم آغاز کنیم. 
.............................................................................
.............................................................................

جدول را کامل کن.  

1.  آرامگاه فردوسی در این شهر است. 
2.  هنرمند دارد. 

3.  عکّاس می گیرد. 
4.  نام دریاچه ی بزرگی در ایران است. 

5.  شاعر می گوید. 
6.  نام یکی از شهرهای ایران است.

ن 2

و 1

ک 3
ز 4
ع 5
ز 6
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فصل 6  
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به امید دیدار!

سالم، روز به خیر!

1

2

3

4

درس سیزدهم

ایراِن زیبا

سه سطر اوّل درس را با خّط زیبا و خوانا بنویس.  

نام کشور ما ایران است. ما در ایران زندگی می کنیم. ما ایران را دوست 
دارمی. ایران خانه ی بزرگ ماست. در ایران دیدنی های فراوان وجود دارد. 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

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

ر ش ی ز ا: ......................       ن ا  ـه  ا ف ص: ........................  
ر ک م ن ا: ......................       ن س ج د ن: ........................  

جاهای خالی را پر کن.  

به محّل زیارت .............................. می گویند.  
به محّل آموزش ............................. می گویند.  

به محّل آزمایش .............................  می گویند.  

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

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

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

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

..........................................................................
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الف( از کدام یک از آدم ها یا حیوانات خوشت آمد؟ چرا؟
...........................................................................   

ب( اگر تو به جای قهرمان داستان بودی، چه می کردی؟
............................................................................    

سالم جامن!

خدا یارت!

1

2

3

4

سه سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط زیبا بنویس.  
افتخار می کنم.مردان و زنان  این همه زیبایی  با  به داشنتِ کشوری  من 
ایرانی، پُرتالش و با امیان هستند. آنان کشور خود را از حمله ی دشمنان حفظ 

می کنند. .........................................................................

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

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

هر کلمه را مانند نمونه کامل کن.  

انگاههاکلمه                  نشانه
دوست
گلدان هاگلدان
آموزش

 کامل کن.  
پناهگاه جایی است که  ....................................................  
گردشگاه جایی است که ................................................... 
ورزشگاه جایی است که .................................................... 
کارگاه جایی است که  ......................................................  

را که خوانده ای،  داستانی  یا  دیده ای  تازه  که  را  کارتون هایی  از  یکی 
به یاد بیاور و به این سؤال ها پاسخ بده.  
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ـ سه شنبه ی هفته ی سوم کدام است؟ آن  را رنگ کن. الفـ 
ـ اگر این جدوِل ماه بهمن باشد، روز آمدن امام خمینی را مشّخص کن و رنگ بزن. بـ 

ـ روز  بیست و دوم ،  کدام   روز هفته و در هفته ی چندم است؟ پـ 
روز

شنبه  دوشنبه   پنج شنبه    جمعههفته  

هفته ی اّول         1           2          3

هفته ی سوم

1013

1619

25 22

29�����

به امید دیدار!

سالم دوست من !

1

تقویم را کامل کن و به سؤال ها پاسخ بده.3

ده کلمه پیدا کن که دارای حروف چسبان باشد. آن ها را بنویس.  
مثال: هشتم ــ مشهد  

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

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

روستا ــ کشور ــ شهر.............................................    
قطار ــ اتوبوس ــ دوچرخه. .......................................    

رود ــ جوی ــ دریا. .............................................  

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

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

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

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

               
نام شهر

سوغاتجای دیدنیآرامگاهزیارتگاه

مشهد

اصفهان

مشّخصات
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به امید دیدار!

سالم عزیزم!

1

2

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

من به داشنت کشوری با این همه زیبایی افتخار می کنم. 
.............................................................................
.............................................................................

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 اوّل درس را با خّط خوانا و خوش بنویس.  

ُصبحگاهی می تابید. نسیم آهسته می وزید و پرچم زیبای  آفتاِب قشنگِ 
ایران را تکان می داد. پدرم وقتی دید که من هربار با دّقت به پرچم نگاه می کنم، 
پرسید: »امنی جان، می دانی پرچم برای چیست؟«..............................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

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.  

سعید با مدادش ............... )راه می رود، بازی می کند، می نویسد(.  
       رنگ سفید پرچم نشانه ی ................  است.  )سرسبزی، صلح و       

      دوستی، دفاع از کشور( 
رنگ پرچم کشورها با هم................ دارد. )شباهت، فرق، نزدیکی( 

درباره ی پرچم کشورمان ایران، دو خط بنویس.  
..............................................................................
..............................................................................
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به امید دیدار!

سالم دوستان !

1

2

4

3

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

پدرم گفت: »پرچم نشانه ی آزادی و سربلندی یک کشور است. هر کشور 
یک پرچم دارد«..................................................................
....................................................................................
....................................................................................

کلمه های به هم ریخته را مرتّب کن.  

رنگ ــ است ــ سفید ــ پرچم ــ و ــ دوستی ــ نشانه ی ــ صلح.  
. .............................................................................

می تابید ــ صبحگاهی ــ آفتاب ــ قشنگ.  
  . ............................................................................

مثل ــ دیگران ــ من ــ از ــ متاشای ــ پرچم ــ لذّت می برم ــ کشورم ــ هم.  
  . ............................................................................. 

کامل کن.  
به کسی که اهل تبریز است، ............................... می گویند.  
خراسانی یعنی کسی که اهل................................... است.  

به لباسی که از جنس پشم باشد، ............................. می گویند.  

اگر بخواهی مدرسه ی خود را به دیگران معرفی کنی، آن را با چه پرچمی 
نشان می دهی؟ نّقاشی کن.
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سالم دوست خوب!

خدا یارت!

1

2

3

4

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

پرچم ایران سه رنگ دارد. رنگ سبز نشانه ی سرسبزی، رنگ سفید نشانه ی 
صلح و دوستی و رنگ ُسرخ نشانه ی دفاع از میهن و آزادی آن است. 

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

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

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

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

چیزروزآزادیزیباز
ن

 گ
ی
ه

ش

 با هر کلمه، دو جمله با معنی متفاوت بنویس.  
سیر:........................................................................   

سیر:........................................................................
شیر.........................................................................      

 شیر........................................................................ 

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. 

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

 ........................ شدیدی وزید. 
 او هر........................ دیر به مدرسه می آید. 

 ما باید کارهای........................ اجنام دهیم. 
  ........................ ماشنی خیلی سنگنی بود. 

 ........................ سلطان جنگل است. 
 ........................ چرخ دوچرخه ام خالی شد. 

  گاهی به جای نه، ........................ می گوییم. 
 برای قوی شدن استخوان ها باید ........................ بخورمی. 

نوشته ی زیر را به دلخواه، ادامه بده. 
من اگر......................................................................
..............................................................................
..............................................................................

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

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

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

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

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

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

پرچم نشانه ی آزادی و سربلندی یک کشور است. 
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

جدول را کامل کن.  

1ــ رنگ سفید پرچم ایران،نشانه ی..................... و دوستی است. 
2ــ مردم ایران میهن خود را از حمله ی دشمنان................. می کنند. 
3ــ رنگ سرخ پرچم یعنی از میهن و آزادی آن.................... می کنیم.
4ــ کلمه ی اهلل در وسط پرچم به شکل گل.................. دیده می شود. 

5ــ شکل گل الله در وسط پرچم نشانه ی خون.................  است. 
6ــ ما به داشنت کشوری به این زیبایی...................... می کنیم. 

1

2

3

4

5
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به امید دیدار!

درود بر شما!

1

2

3

4

درس پانزدهم

نوروز

شش سطر اوّل درس را با خّط خوانا و زیبا بنویس. 
مردم جهان اوّلنی روز سال جدید خود را جشن می گیرند. همه ی این 
جشن ها زیبا هستند. در کشور ما  روز اوّل فروردین، نخستنی روز سال نو 
است. این روز را »نوروز« می گویند. نوروز آغاز فصل سرسبزی و زیبایی های 
طبیعت است. ....................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

پنج ترکیب مانند نمونه از درس پیدا کن و بنویس. 

مثال: مردمِ جهان ــ ساِل نو ــ نوروِز ما. 
.............     .............     .............     .............    .............

کلمه های زیر را با »ان« جمع ببند. مانند: شنونده + ان = شنوندگان

گرسنه:  .............            دونده: .............       گوسفند: .............

درخت: .............          ستاره: .............              پرنده: .............

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

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

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

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

چهار سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط خوانا و زیبا بنویس. 
نیکوکاری شرکت  نوروز، خانه تکانی می کنند. در جشن  از  مردم ما پیش 
سال،  حتویلِ  می چینند.  هفت سنی  سفره ی  سال،  حتویل  برای  و  می کنند 

حلظه ای است که ساِل کهنه به پایان می رسد و ساِل نو شروع می شود. 
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

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. 

را  آن ها  نام  داری؟  نیاز  وسایلی  چه  به  کوتاه،  تفریحی  سفر  یک  برای 
به ترتیب حروف الفبا بنویس. 

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

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

ــــــــــــــــــــــــــ : ...........................................................

ــــــــــــــــــــــــــ : ...........................................................

ــــــــــــــــــــــــــ : ...........................................................

ــــــــــــــــــــــــــ : ...........................................................

ــــــــــــــــــــــــــ : ...........................................................

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

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

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

سالم!

1

2

3

4

شش سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط خوانا و زیبا بنویس. 
بیشتر مردم میهن ما در سفره ی هفت سنی، قرآن، آینه، شمع های روشن 
و هفت چیز می گذارند که نام آن ها با »س« شروع می شود. این هفت چیز 
سبزه، سرکه، سماق، سمنو، سنجد، سیر و سیب هستند. .....................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

به جای حرف وسط کلمه ی »مهر« هفت حرف اوّل حروف الفبا را بگذار 
و بنویس. سپس دور هر کلمه که معنای آن را نمی دانی، خط بکش. 

مثال: مار. 
...............................................................................
...............................................................................

مانند نمونه،کامل کن. 

منونه: تشنه + ان = تشنگان        

 خفته  + ان = ....................        گرسنه + ان = .................. 
 زنده  + ان = .....................        بنده   + ان = ................... 
  ستاره + ان  = ...................        پرنده  + ان = .................. 

 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. 

بعضی در سفره ی هفت سنی، تخم مرغ های رنگ کرده، گل و شیرینی هم 
می گذارند. هم چننی، ظرف آبی می گذارند که ماهی کوچک قرمزی در آن شنا 

می کند. ..........................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

با کلمه های زیر، جمله بساز. 

جشن: ……………………………......…………………………………… 
ُسفره: ……………………………..........………………………………… 

به جای کلمه ی داخل کمانک،کلمه ی هم معنای آن را قرار بده. 

نوروز آغاز فصل )سر سبزی( باغ و دشت است. ........................... 
مردم ما پیش از نوروز خانه ها را )پاکیزه( می کنند . ...................... 
یکی از رسم های )زیبای( نوروز، دید و بازدید است.  ....................... 

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

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

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

شنبه........................................................................
یکشنبه.....................................................................
دوشنبه.....................................................................
سه شنبه....................................................................
چهارشنبه..................................................................
پنج شنبه....................................................................
جمعه.......................................................................

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

در حلظه ی حتویل سال برای یکدیگر دعا می کنیم.
 …………………………………….........................………………

خاطرات روزهای هفته ی یک مداد را از زبان خودش، بنویس. 
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به امید دیدار!

سالم خدا قّوت دوست خومب!

2

1

3

4

درس شانزدهم

پرو  ازِ قطره

  سه سطر اوّل درس را با خّط خوانا و زیبا بنویس.  
خورشید، وسِط آسمان بود و از باال به دریای آبی نگاه می کرد. ناگهان آب 
دریا موجی زد و قطره های آب به اطراف پراکنده شدند. خورشید قطره ی آبی 

را دید که خیلی ناراحت است. از او پرسید: »چرا این قدر ناراحتی؟« .
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن.  

دسته بندی کن.  

ــ  مدرسه  زنگ  ــ  گل  ـ  ـ زرد 
ــ  ــ بوق  ــ آبی  ــ عطر  سفید 

واق واق ــ گالب  

خورشید گفت: چه شد که.................. آمدی؟ 
ابر کوچولو به خورشید نزدیک شد و صورت................. خورشید را بوسید.  

قطره کوچولو خیلی.................  بود.  
خورشید، گرما و نور خود را............... قطره کوچولو پاشید.  

اگر درختان زبان داشتند، به بّچه هایی که از آن ها مواظبت نمی کردند، 
چه می گفتند؟ 

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

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

رنگ
...........
...........
...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

بوییدنیشنیدنی
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