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سخنی با آموزگاران گرامی

پروردگار مهربان را سپاس می گوییم که در پی جهش به سوی تحّول بنیادین 
و تغییر نگرش ها در قلمرو آموزش و پرورش، توانستیم با تکیه بر مبانی تعلیم و تربیت 
اسالمی و نیز توّجه به چهارچوب برنامه ی درسی مّلی، به بازنگری برنامه ی درسی و 
بازتولید محتوای درس فارسی بپردازیم و کار تهّیه، طّراحی و سازماندهی ساختار و 
محتوای کتاب درسی و دیگر کارافزارهای آموزشی را به فرجام برسانیم. امیدواریم 
فرایند  بهبود  و  رشد  و  نوآموزان  استعدادهای  شکوفایی  سبب  برنامه،  این  آموزش 

آموزش عمومی میهن عزیزمان گردد. 
برنامه ی زبان آموزی دوره ی دبستان و به ویژه، کتاب فارسی، بر بنیاد یافته ها 
و اندوخته های کارشناسان و تجربه های علمی و آموزشی همکاران و صاحب نظران 
تعلیم و تربیت سراسر ایران عزیز، فرصت توّلد دوباره یافت؛ به همین سبب از فرصت 
فرخنده ی فراهم آمده، استقبال کرده، کوشیده ایم با بهره گیری از دیدگاه های مختلف و 
کاربست نیکوترین آن ها، در همه ی عناصر ساختاری و محتوایی برنامه، اصالحات و 

تغییرات بایسته را در کتاب درسی به کار گیریم. 
توّجه به نیازهای کودکان عزیز و رعایت واژگان پایه ی زبان آموزان، متناسب 
با رشد ذهنی، میزان درک و دریافت آنان و نیز درخواست های آموزگاران گرامی، در 

تمام فراز و فرودهای این تغییرات، پیش روی ما بوده است. 
برای کمک به فرایند یاددهی ـ یادگیری و بهبود آموزش و بهره وری نیکوتر، 

توّجه شما همکاران ارجمند رابه نکات زیرجلب می کنیم:
1ــ در برنامه ی آموزش زبان فارسی به مهارت های چهارگانه ی زبانی و قدرت 
تفّکر و اندیشیدن به  یک میزان توجه شده است. براین اساس، محتوای درس فارسی 
در  قالب  دو کتاب فارسی و نگارش فارسی تهیه  و سازماندهی شده است،  بنابراین 

تدریس و یاددهی هر دو کتاب و هم زمانی این کار، اهّمیت ویژه ای دارد. 
2ــ برای تقویت خّط تحریری، تمرین های رونویسی در این کتاب پیش بینی 
شده است؛ بنابراین دادن مشق اضافی یا دفتر مشق، ضرورتی ندارد. در صورت نیاز 
به کار بیش تر، همکاران محترم می توانند دفتری با عنوان »دفترفارسی« تعیین کنند 
تا دانش آموزان، تمامی  پاره مهارت های نوشتاری همچون مشق خط، رونویسی، 



گسترش کلمات، فعالیت های درست نویسی و امال، جمله سازی، نگارش و انشا را 
در آن تمرین کنند. 

3ــ در کتاب های فارسی از سه نوع خط استفاده شده است؛ اّول خّط خواندنی، 
دوم خّط نوشتنی و سوم خّط تحریری.  

از فصل پنجم این کتاب، تمرین های رونویسی با سرمشق خّط تحریری ارائه 
شده اند تا دانش آموزان خواندن و نوشتن آن را تمرین کنند. در تمرین های خوش نویسی 
نیز دانش آموزان به تدریج و با شیبی مالیم، نحوه ی نوشتن حروف و کلمات فارسی را به 

خّط تحریری می آموزند. 
الزم است معلّمان ارجمند هنگام ارزشیابی از آموخته های امالیی دانش آموزان 
بر درست نویسی شکل نوشتاری کلمات، تکیه و تأکید نمایند؛ بنابراین، نوشتن امال به خّط 

نسخ یا تحریری از ارزش آن نخواهد کاست. 
4ــ با توّجه به اینکه امروزه درفرآیند یاددهی ــ یادگیری، دانش آموز نقش فّعالی 
دارد، توصیه می شود همکاران تا حدّ امکان از روش های فّعال و پیشرفته در تدریس و 
آموزش کتاب فارسی بهره بگیرند. ایجاد فرصت های مناسب برای مشارکت دانش آموزان 
در فعالّیت های کالسی باعث تقویت مهارت های گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، نوشتن 

و اندیشیدن می شود. 
5ــ با توّجه به اینکه اساس و پایه ی آموزش زبان فارسی بر تفّکر و خاّلقیت استوار 
است، انتظار می رود همکاران گرامی  در کالس درس به این جنبه و نیز تفاوت های فردی 
بازپاسخ،  از پرسش های واگرا و  بهتر است  تقویت خاّلقیت  برای  باشند.  توجه داشته 
استفاده شود و در پاسخ های ابداعی و خاّلق دانش آموز، از پیش داوری دوری کنیم تا 

مانع پرورش و شکوفایی گفتار و نوشتار خاّلق آنان نشود. 
6ــ برای بهبود آموزش زبان فارسی در طول سال تحصیلی، بهتر است در آغاز 
به  با کتاب های فارسی،  برگزار و نحوه ی کار  با اولیای دانش آموزان  سال، جلساتی 
آنان توضیح داده شود. این کار موجب آگاهی بیشتر خانواده ها ازرویکردها، روش ها 
و ساختار کتاب می شود و در نتیجه، تعامل بین مدرسه و خانواده را ارتقا می بخشد. 

7ــ از آنجا که انجام هر عمل به راهنما و دستورالعمل نیاز دارد، انتظار می رود 
همکاران محترم درکلیه ی مراحل تدریس از مطالب کتاب راهنمای معّلم و کارافزارهای 

آموزشی فارسی به خوبی استفاده کنند. 



کتاب  محتوای  از  پشتیبانی  برای  فارسی  درس  آموزشی  رافزارهای  کا  8   ــ 
تسهیل،  موجب  تدریس  حین  در  آن  اجزای  کارگیری  به  و  است  شده  تهیه  فارسی 

تحکیم و غنی سازی آموزش و یادگیری زبان فارسی می شود. 
9ــ درس »آزاد« فرصتی مناسب برای معّلم و دانش آموزان است تا در محیط 
کالس و با آرامش، با هم نوشتن را تمرین کنند. نوشتن درس آزاد کمک می کند تا 
مفاهیم و مطالب ضروری متناسب با منطقه ی خود را با در نظرگرفتن فصول کتاب در 
کالس درس طرح کنید. این انعطاف پذیری کتاب به شما فرصت می دهد تا کمبودهای 
تألیِف بخشی از محتوای کتاب،  برنامه ریزی درسی و  احتمالی را جبران کنید و در 

مشارکت داشته باشید. 
تحلیل  قدرت  و  تفّکر  زبانی،  چهارگانه ی  به مهارت های  در   ارزشیابی  10ــ 
دانش آموزان در طول سال تحصیلی توّجه شود و در امتحانات رسمی پایان ماه یا پایان 
نوبت نیز مهارت های خوانداری و نوشتاری به عنوان فّعالیت های عملی، مورد توّجه 

قرار گیرد. 
ــّ  (  11ــ معّلمان گرامی در ارزشیابی درس امال، توّجه داشته باشند که تشدید )  ـ

در شیوه نامه ی جدید امالیی، جایگاه و ارزش امالیی ندارد.
12ــ ویژگی تلفیق آموخته ها و مفاهیم یادگیری ایجاب می کند تا در آموزش 
از  بسیاری  سبب،  همین  به  شود.  توّجه  نیز  درسی  کتاب های  دیگر  به  سی  فار زبان 
استفاده  با  فارسی  کتاب  در  ریاضی،  علمی  و حّتی  دینی،  هنری،  اجتماعی،  مفاهیم 
از شیوه های قّصه و شعر ارائه گردیده است و در این کتاب برخی از تمرین ها چنین 

ویژگی هایی دارند. 
ما  گام های  پشتوانه ی  ارجمند، همواره  ارزنده ی شما همکاران  رهنمودهای 
و سبب استواری کتاب های درسی بوده است؛ اکنون نیز، چشم به راه پیشنهادها و 

نواندیشی های شما هستیم.

گروه زبان وادب فارسی  
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
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کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
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چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، 
ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب 

مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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حسن ذوالفقاری، محمدرضا سنگری، عبدالرحمن صفارپور، غالمرضا 
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علی  ـ   سّید  رایانه ای(    )طّراح خط  انصاری  کامران  ـ  )تصویرگران( 
نصر، حسین  ایمانی  زهرا  ـ  )صفحه آرا(  پناه  مهناز خسرو  موسوی، 
چراغی، فاطمه گیتی جبین، فاطمه پزشکی ،  حمید ثابت کالچاهی، ناهید 
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سخنی با آموزگاران گرامی

پروردگار مهربان را سپاس می گوییم که در پی جهش به سوی تحّول بنیادین و تغییر 
نگرش ها در قلمرو آموزش و پرورش، توانستیم با تکیه بر مبانی تعلیم و تربیت اسالمی و نیز 
توّجه به چهارچوب برنامه ی درسی مّلی، به بازنگری برنامه ی درسی و بازتولید محتوای 
درس فارسی بپردازیم و کار تهیه، طّراحی و سازماندهی ساختار و محتوای کتاب درسی 
و دیگر کارافزارهای آموزشی را به فرجام برسانیم. امیدواریم آموزش این برنامه، سبب 
شکوفایی استعدادهای نوآموزان و رشد و بهبود فرایند آموزش عمومی میهن عزیزمان 

گردد. 
یافته ها  بنیاد  بر  فارسی،  کتاب  به ویژه،  و  دبستان  زبان آموزی دوره ی  برنامه ی 
و اندوخته های کارشناسان و تجربه های علمی و آموزشی همکاران و صاحب نظران 
تعلیم و تربیت سراسر ایران عزیز، فرصت توّلد دوباره یافت؛ به همین سبب از فرصت 
فرخنده ی فراهم آمده استقبال کرده، کوشیده ایم با بهره گیری از دیدگاه های مختلف و 
کاربست نیکوترین آن ها، در همه ی عناصر ساختاری و محتوایی برنامه، اصالحات و 

تغییرات بایسته را در کتاب درسی به کار گیریم. 
توّجه به نیازهای کودکان عزیز و رعایت واژگان پایه ی زبان آموزان، متناسب 
با رشد ذهنی، میزان درک و دریافت آنان و نیز درخواست های آموزگاران گرامی، در 

تمام فراز و فرودهای این تغییرات، پیش روی ما بوده است. 
برای کمک به فرایند یاددهی ـ یادگیری و بهبود آموزش و بهره وری نیکوتر، 

توّجه شما همکاران ارجمند رابه نکات زیرجلب می کنیم:
1ــ در برنامه ی آموزش زبان فارسی به مهارت های چهارگانه ی زبانی و قدرت 
تفّکر و اندیشیدن به  یک میزان توّجه شده است. براین اساس، محتوای درس فارسی در  
قالب دو کتاب فارسی و نگارش تهیه و  سازماندهی شده است،   بنابراین تدریس و یاددهی 

هر دو کتاب و هم زمانی این کار، اهّمیت ویژه ای دارد. 
2ــ برای تقویت امال و خوش نویسی، تمرین های رونویسی در این کتاب پیش بینی 
شده است؛ بنابراین دادن مشق اضافی یا دفتر مشق، ضرورتی ندارد. در صورت نیاز به کار 
بیشتر، همکاران محترم می توانند دفتری با عنوان »دفترفارسی« تعیین کنند تا دانش آموزان، 
تمامی  پاره مهارت های نوشتاری همچون مشق خط، رونویسی، گسترش کلمات، فّعالیت های 



درست نویسی و امال، جمله سازی، نگارش و انشا را در آن تمرین کنند. 
3ــ در کتاب های فارسی از سه نوع خط استفاده شده است؛ اّول خّط خواندنی، 

دوم خّط نوشتنی و سوم خّط تحریری. 
با سرمشق خّط تحریری ارائه  از فصل پنجم این کتاب، تمرین های رونویسی 
شده اند تا دانش آموزان خواندن و نوشتن آن را تمرین کنند. در تمرین های خوش نویسی 
نیز دانش آموزان به تدریج و با شیبی مالیم، نحوه ی نوشتن حروف و کلمات فارسی را به 

خّط تحریری می آموزند. 
الزم است معلّمان ارجمند هنگام ارزشیابی از آموخته های امالیی دانش آموزان 
بر درست نویسی شکل نوشتاری کلمات، تکیه و تأکید نمایند؛ بنابراین، نوشتن امال به خّط 

نسخ یا تحریری از ارزش آن نخواهد کاست. 
4ــ با توّجه به اینکه امروزه درفرایند یاددهی ــ یادگیری، دانش آموز نقش فّعالی 
دارد، توصیه می شود همکاران تا حدّ   امکان از روش های فّعال و پیشرفته در تدریس و 
آموزش کتاب فارسی بهره بگیرند. ایجاد فرصت های مناسب برای مشارکت دانش آموزان 
در فّعالیت های کالسی باعث تقویت مهارت های گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، نوشتن 

و اندیشیدن می شود. 
5ــ با توّجه به اینکه اساس و پایه ی آموزش زبان فارسی بر تفّکر و خاّلقیت استوار 
است، انتظار می رود همکاران گرامی  در کالس درس به این جنبه و نیز تفاوت های فردی 
بازپاسخ  و  واگرا  پرسش های  از  است  بهتر  خاّلقیت،  تقویت  د. برای  باشن داشته  توّجه 
استفاده و در پاسخ های ابداعی و خاّلق دانش آموز، از پیش داوری پرهیز شود تا مانع 

پرورش و شکوفایی گفتار و نوشتار خاّلق آنان نشود. 
بهتر است در  بهبود آموزش زبان فارسی در طول سال تحصیلی،  برای  6ــ 
آغاز سال،  جلساتی با اولیای دانش آموزان برگزار و نحوه ی کار با کتاب های فارسی به 
آنان توضیح داده شود. این کار موجب آگاهی بیشتر خانواده ها ازرویکردها، روش ها 
و ساختار کتاب می شود و در نتیجه، تعامل بین مدرسه و خانواده را ارتقا می بخشد. 

7ــ از آنجا که انجام هر عمل به راهنما و دستورالعمل نیاز دارد، انتظار می رود 
همکاران محترم درکلیه ی مراحل تدریس از مطالب کتاب راهنمای معّلم و کارافزارهای 

آموزشی فارسی به خوبی استفاده کنند. 
 8   ــ بسته ی آموزشی درس فارسی برای پشتیبانی از محتوای کتاب فارسی تهیه 



شده است و به کارگیری اجزای آن در حین تدریس موجب تسهیل، تحکیم و غنی سازی 
آموزش و یادگیری زبان فارسی می شود. 

9ــ درس »آزاد« فرصتی مناسب برای معّلم و دانش آموزان است تا در محیط کالس 
و با آرامش، با هم نوشتن را تمرین کنند. نوشتن درس آزاد کمک می کند تا مفاهیم و مطالب 
ضروری متناسب با منطقه ی خود را با در نظرگرفتن فصول کتاب در کالس درس طرح 
کنید. این انعطاف پذیری کتاب به شما فرصت می دهد تا کمبودهای احتمالی را جبران کنید 

و در برنامه ریزی درسی و  تألیِف بخشی از محتوای کتاب مشارکت داشته باشید. 
تحلیل  قدرت  و  تفّکر  زبانی،  چهارگانه ی  مهارت های  به  بی  در   ارزشیا 10ــ 
دانش آموزان در طول سال تحصیلی توّجه شود و در آزمون های عملکردی نیز مهارت های 

خوانداری و نوشتاری به عنوان فّعالیت های عملی، مورد توّجه قرار گیرد. 
ــّ  ( در  11ــ معّلمان گرامی در ارزشیابی درس امال، توّجه داشته باشند که تشدید )  ـ

شیوه نامه ی جدید امالیی، جایگاه و ارزش امالیی ندارد.
12ــ ویژگی تلفیق آموخته ها و مفاهیم یادگیری ایجاب می کند تا در آموزش زبان 
فارسی به دیگر کتاب های درسی نیز توّجه شود. به همین سبب، بسیاری از مفاهیم اجتماعی، 
هنری، دینی، علمی  و حّتی ریاضی، در کتاب فارسی با استفاده از شیوه های قّصه و شعر 

ارائه شده است و در این کتاب برخی از تمرین ها چنین ویژگی هایی دارند. 
رهنمودهای ارزنده ی شما همکاران ارجمند، همواره پشتوانه ی گام های ما و سبب 
استواری کتاب های درسی بوده است؛ اکنون نیز چشم به راه پیشنهادها و نواندیشی های 

شما هستیم.

گروه زبان وادب فارسی  
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

آدرس وب سایت گروه
literatureـdept.talif.sch.ir
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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

2

3

4
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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

1

2

3
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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

4
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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

1
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4
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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

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

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

1
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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
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4

1

2

5

6

8
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2
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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!

1
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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!

1
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3

4
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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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3
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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

3

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.  

1

2

3

4
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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 ................................................................
....................................................................................

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

1

2

3

4
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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.

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

1

2

3

4
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 سه سطر بعدی را از روی درس، با خطّی زیبا بنویس. 

خدا نگه دار!

مادرش به او................................................................

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

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

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

برای تصویر داده شده، پنج کلمه بنویس.  

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

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

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

بنویس، برای حفظ سالمتی خود چه کارهایی باید انجام دهی ؟

به هر یک از کلمه های زیر یک بار »با« و یک بار »بی« اضافه کن و معنای آن را بنویس.  

بی ادب: .......................................................   
باادب: .........................................................   

..................................................... : ........                      
..................................................... : ........      

ادب

نظم

1

2

3

4

سالم گُلَم!
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خوش به حالت!

1

2

سالم هنرمند! 

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

خدایا ! از تو می خواهم که همیشه سالم و تندرست باشم.  
.............................................................................

مانند نمونه ده کلمه ی شش حرفی بنویس که آخرشان »ن« باشد. آن ها را در جدول قرار بده.  

1. زمستان                      ٦. ..............................
.............................. .٢...........................                     ٧
............................... .٣...........................                     ٨
.............................. .٤. .........................                   ٩
............................. .1٥. .........................                ٠

ن
1

٢

٣

٤
٥٦

٧

٨

٩

١٠
ات س مز

1

2
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آفرین بر تو!

1

3

چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوانا بنویس.  

بّچه خرگوش ها منتظر  ...................................................

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

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

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

کلمه های درس را که یکی از نشانه های »فـ، شـ، پـ« دارند، یک بار بنویس.  2

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

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

جمله های زیر را مانند نمونه، پرسشی کن و با عالمت مناسب، دوباره بنویس.  

4

 چرا مژگان به مسافرت رفت ؟ 
سعید، درسش را خواند. .................................................. 
به معلّم احترام گذاشتی.  ................................................. 
سیما، هر هفته یک کتاب می خواند.  ..................................... 

نوشته ی زیر را تا دو سطر ادامه بده.  

معلّم وقتی وارد کالس شد، به دانش آموزان گفت: »....................

.............................................................................
»............................................................................

سالم، وقت بخیر! درس چهارم

مدرسه ی خرگوش ها 
1

2

3

4
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سالم سالم ستاره !

دستت درد نكند!

1

2

3

4

هفت سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوش بنویس.  

بّچه خرگوش ها در سکوت .................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

از کدام قسمت درس، خوشت آمده؟ آن را بنویس.  

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

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

چهار کلمه بنویس که آخر آن ها مثل کلمه ی »حتماً« باشد.  

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

 به جای کلمه ی داخل کمانک، کلمه ی مناسب دیگری بگذار و جمله را بنویس.  

الف( ما باید از حیوانات )مواظبت( کنیم.  …….........................…
ب(   اگر مادرم خوابیده باشد، ) آهسته( راه می روم.  …….............… 
پ(  خداوند همه چیز را )خلق کرده است.( ………………...……………
………………...... .......…………………………………………………

…

1
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موّفق باشی!

سالم، دوست عزیز!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط زیبا بنویس.  

آموزگار ادامه داد ………………………...................………………..
…………….…....................………….....……………………………
……………...…....................…………………………………………

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

هر کلمه را در جای خودش قرار بده.  

تشکّر ــ بادقّت ــ حیوانات ــ لبخند 
ما باید با …….......………  مهربان باشیم.  

وقتی به پرنده ها دانه می دهیم، آن ها از ما……….......…… می کنند.  
معلّم با……......…..……  وارد کالس شد.  

بّچه خرگوش ها………....……… به حرف دوستانشان گوش می دادند.  

لطیفه ی زیر را بخوان و در پایان هر جمله نقطه ).( یا نشانه ی پرسش )؟( بگذار.  

»بّچه  بود که مادرش گفت:  با عجله مشغول خوردن شیرینی  علی کوچولو 
جان، این قدر تند تند شیرینی نخور من بّچه ای را می شناسم که در خوردن شیرینی 
عجله کرد و قبل از متام شدن شیرینی ها، بیمار شد« علی کوچولو در حالی که 

دهانش پر بود، گفت: »راست می گویی حاال بقیّه ی شیرینی های او کجاست« 

بنویس چه وقت سالم می کنی و چه وقت خداحافظی می کنی.  

…………………………………………..................…………………
………………………………………….....………………………………
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سالم، صبح به خیر!

دستت درد نكند!

1

2

3

4

سه سطر بعدی را از روی درس، با خّط زیبا بنویس.  

زنگ مدرسه که …………………………………………….……………
..………............................………………………………………
..……......…........................……………………………………
..………......................……………………………………………

جاهای خالی را پر کن.  

انسان در ………………… زندگی می کند. 
کندو محّل زندگی…………………  است.  

شیر در …………………  زندگی می کند.       
جنگل محّل زندگی…………………  است.  

بعضی ها قناری را در …………………  نگاه می دارند.    
پرنده در…………………  زندگی می کند.  

در جاهای خالی، می توانی دو کلمه از کلمه های زیر را بگذاری. به دلخواه 
کلمه های مناسب را انتخاب کن و بنویس.  

پاکیزه ــ خوبی ــ سعی ــ پرسیدم ــ سؤال کردم ــ مهربان ــ متیز ــ کوشش 
هوای روستا………… )……………( است.  

من هم…………… )……………( می کنم از آن چه دارم، به دوستامن بدهم.  
روزی از مادرم …………… )……………( 

به اوّل جمله ی زیر »چرا« اضافه کن و جواب آن را بنویس.  

ما خدا را دوست دارمی ………………..........................………..
..………........................……………………………………………
..………........................……………………………………………
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عالی است. خسته نباشی!

سالم، دوست خومب!

1

2

نوشته ی زیر را پررنگ کن و زیبا بنویس.  

پاکیزگی نشانه ی امیان است. 
…………………………………………………........……………………

نّقاشی را رنگ بزن و درباره ی آن دو سطر بنویس.  

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

1

2
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سالم، وقت به خیر!

موّفق باشی!

1

2

4

3

درس پنجم

چهار سطر اوّل را از روی درس، با خّط خوش بنویس.  

روزی بود و روزگاری …………………........................………....
..……….............................………………………………………
..…...….....................………………………………………………
..…...…........................……………………………………………
..…...….....................………………………………………………

مرتّب کن و بنویس.  

الف( نگه داری ــ چوپان ــ  می کرد ــ  از ــ  گوسفندان.  
..…...…..........................…………………………………………

ب( وانگهی ــ شود ــ  قطره قطره ــ  دریا ــ گردد ــ جمع.  
..…...…...........................…………………………………………

مخالف هر کلمه را بنویس.  

شروع ــ درست ــ زیاد ــ روز ــ می ریخت ــ منی فروخت 
..…...…........................……………………………………………

در دو خط بنویس، چرا باید به دیگران کمک کنیم ؟ 

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

چوپان درست کار
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38

دستت درد نكند!

سالم، روز خوش!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوانا بنویس.  

پان هربار او را ………………….……….....................….....     چو 
..…...…........................……………………………………………
..…...…...........................…………………………………………
..…...…........................……………………………………………

 جمله ها را از روی درس کامل کن.  

 او آدم درست کاری ............................…………………….……
 یک روز که چوپان گوسفندان را به چرا بُرد، ..............………….…
 چوپان گفت: »شنیده ای که می گویند  ..........…..…………….……

به هر کلمه » ها« اضافه کن و جمله بنویس.  

گل:................ : ..............................…………………….……  
کتاب:............. : .........................................................
قطره:.............. : .............................…………………….……

فرض کن به خانه ی دوستت رفته ای و او در خانه نبوده است. برایش  
       یک یادداشت، بنویس.  

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

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

..………........................………..…………………………………
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سالم، روز به خیر!

موّفق باشی!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط زیبا بنویس.  

باران شدیدی ………………………….…......................……….
..……….......................……………………………………………
..……….......................……………………………………………
..……….....................………………………………………………

با حروف درهم ریخته، کلمه بنویس.  

ق ــ ر ــ ط ــ ه: ............................................................

ح ــ ن ــ ت ــ ص ــ ی: ....................................................

د ــ ا ــ ر ــ س ــ ت ــ ر ــ ک: ..............................................

 به هر کلمه » ها« اضافه کن و معنی آن را بنویس.  

یعنی،.......................  گوسفند:.......................  
یعنی،.......................    چوپان:.........................    

 درخت:.........................         یعنی،.......................

در چند سطر بنویس، اگر دو بال داشتی، چه می کردی؟

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

..………........................…………………………………………
 ..………........................…………………….......……………
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به  باران شدیدی شروع  بُرد.   به چرا  را  یک روز که چوپان، گوسفندان 
باریدن کرد و سیل بزرگی به راه افتاد.  چوپان برای جنات خود، باالی درختی 

رفت.  سیل همه ی گوسفندان را با خود بُرد.  
..………........................……….....……………………....……………………………………

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

دستت درد نكند!

سالم،دوست خومب!

1

2

3

4

سه سطر بعدی را از روی درس بنویس.  

مرد گفت: »من………………………….......................………..
..………........................…………………………………………
..………........................…………………………………………

»..……........................……………………………………………

 کلمه هایی را که » ها« دارند، از درس پیدا کن و بنویس. 

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

 مخالف کلمه هایی را که زیر آن ها خط کشیده شده است، بنویس.  

درباره ی تصویر،سه جمله از زبان گوسفندان بنویس.  

......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
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سالم، روز به خیر!

موّفق باشی!

1

2

نوشته ی زیر را پررنگ کن و زیبا بنویس.  

خداوند انسان های راست گو و درست کار را دوست دارد. 
..………........................…………………………………………
..………........................…………………………………………

مانند نمونه، برای دیگر خانه های جدول، سؤال طرح کن.  

1ــ نام یکی از کتاب های شما. 
٢ــ ..................
٣ــ ..................
٤ــ ..................
٥  ــ ..................
٦  ــ ..................
٧ــ ..................
٨  ــ ..................
٩ــ ..................

1٠ــ ..................

ہ

ـه

هـ

ـه

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ت

ت

د

د

خ

خ

ج

ج

و

وو

و

ل

ر

نر

ن

ب

ب

ب

ک

ک

ک

ش

ی

ی

س

س

م

2
3

1
4

5

8

9
10

 7

6
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دستت درد نكند!

سالم، سالم!

1

2

4

3

درس ششم

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

دو پرنده ی ……………………......................................……….
..……….....................…………………………………………………
..……….......................………………………………………………
..………...............………………………………………………………
..………........................………..……………………………………

کلمه های هم معنا را به هم وصل کن.  
قوی،  ناراحت، 

بیمار، زیاد، 
سؤال کرد، نیرومند، 

خیلی، مریض، 
پرسید،        غمگنی،  

 مانند نمونه با هر کلمه، دو کلمه ی جدید بساز و بنویس.  

مثال: مرغ:  مرغ داری ،   تخم مرغ 
………………………… بال:…………………………      
………………………… دل:…………………………     
………………………… آب:…………………………     

 در دو جمله بنویس اگر چیزی را پیدا کردی، چه می کنی؟

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

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

کوشا و نوشا
1
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سالم دوست من! 

موّفق باشی، عزیزم!

چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط قشنگت، بنویس.   1

کوشا و نوشا خوش حال شدند ……………………….....................
..……….....................………………………………………………
..………...................…………………………………………………
..……….................…..………………………………………………
..………........................…...………………………………………

2
 سه کلمه بنویس که در آن ها کلمه ی »بازی« وجود داشته باشد.  

مثل: طناب بازی
…………………………            …………………………         …………………………

در هر ردیف کلمه ی مشترک را در جای خالی بنویس.  3

الف( کتاب فروش، کتابدار، کتاب خانه، کتاب ها،.………………………… 
ب( خوش مزه، بامزه، بی مزه، بدمزه، …………………………

پ( امروز، روزانه، روزی، دیروز، …………………………

بنویس، اگر جای »نوشا« بودی، چه می کردی ؟ 4

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

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

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

..………........................……………………………………………
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موّفق باشی!

سالم دوست مهربامن !

1

2

3

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

دو سال گذشت …………………………………….………...............
..……….......................……….……………………………………
..……….......................……….……………………………………
..……….......................……….……………………………………
..………........................………………..…………………………

مرتّب کن و بنویس.  

ـ دانایی  ـ خواستندـ  ـ ازـ  ـ کهـ  ـ آن هاـ  ـ بهـ  ـ اوـ  ـ دوـ  ـ برادرـ  ـ راـ  الف( بیاموزدـ 
..………........................…………...………………………………

ب( برادر ــ گرفتند ــ یاد ــ بگیرند ــ تازه ای ــ دو ــ تصمیم ــ چیزهای 
..………........................……….....………………………………

با کلمه های داده شده، جمله ها را کامل کن.  )حتماً، اتّفاقاً، معموالً     ( 

الف( فردا…………………… از دوستم عذرخواهی می کنم.  
ب( امروز ……………………  آموزگار را در خیابان دیدم.  

پ( دندان های شیری بّچه ها…………………  از هفت سالگی می افتد.  

بنویس چه کارهایی می توانی بکنی تا پدر و مادرت، خوش حال شوند.  

..……….....................………………………………………………
..……..................……………………………………………………
..………..................…………………………………………………
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سالم بر شما!

موّفق باشی، عزیزم!

1

2

3

………………………………

………………………………

………………………………

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

هدهد قبول کرد …………...…………….......................………..

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

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

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

 هم معنی کلمه های زیر را از درس پیدا کن و بنویس. 

تالش،…………………………   مثل،………………………              
شاد،………………………               یاد گرفنت،………...…………   

عاقبت،……………………  

کلمه های زیر را با توجّه به نشانه ی آخرشان دسته بندی کن. 

کوه ــ کاسه ــ میوه ــ کاه ــ سیاه ــ راه ــ پایه ــ خانه ــ شانه ــ فایده

نشانه یِ )ه(نشانه یِ )اِ(
.......................................................................

بنویس این پرنده چه می کند؟4
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موّفق باشی!

سالم، روز به خیر!

1

2

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

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

نوشته ی زیر را پر رنگ کن و زیبا بنویس. 

خدایا به من کمک کن تا بیشتر و بیشتر بیاموزم. 

کلمه های زیر را بر اساس جاندار و بی جان، طبقه بندی کن. 

ــ   پاک کن  ــ   ــ سینی  مار  ــ  ــ سگ  تلویزیون  ــ  ــ مورچه  ــ کتاب  فیل 
فنجان ــ خرگوش ــ میزــ کیف. 

بی جانجاندار

1

2
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موّفق باشی!

سالم دوست من! 

1

2

3

4

درس هفتم

هشت سطر اوّل درس را با خّط زیبا بنویس.  
چه گندم های زرد…………........................……................
.……….......................……………………………………………
.……….....................………………………………………………
……......................…………………………………………………

جدول زیر را کامل کن. 

س1
س2
س3
س4
س5
س6
س7

1ــ حیوان با وفا
٢ــ میوه ی خوش مزه

٣ــ کنار دریا
٤ــ ظالم

٥  ــ کسی که صبح زود بیدار می شود. 
٦  ــ کسی که حواس پرت است. 

٧ــ کسی که سرود می خواند. 

با استفاده از »این« و »آن« نام هر تصویر را بنویس. 

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

 کالس تمیز را با کالس کثیف، مقایسه کن و تفاوت آن ها را بنویس. 

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

دوستان ما
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موّفق باشی!

سالم دوست خومب!

4

1

2

3

 پنج سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوش، بنویس. 

چه کوچه ها و ……………………………………........................
.………......................………………………………………………
...................…….……………………………………………………
.………........................……………………………………………

بنّاییعبور و مرورمدرسه

دسته بندی کن.

چراغ راهنما ــ سیمان ــ دفترــ کلنگ ــ کتاب ــ پیاده رو ــ آجرــ کیف ــ بیل ــ کاشی

کامل کن.  

به جایی که در آن دارو می فروشند،…………………… می گویند.  
به جایی که در آن سبزی می فروشند،……………………  می گویند.  

به جایی که در آن شیرینی می فروشند،…………………… می گویند.  
به جایی که در آن پارچه می فروشند،…………………… می گویند.  

به جایی که در آن طال می فروشند،…………………… می گویند.  

بنویس در چه جاهایی باید نوبت را رعایت کنیم. )سه مورد( 

................…........................…………………………………
................…............………………………………………………
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باز هم سالم !

خسته نباشی!
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2
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 سه سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوانا بنویس.  

چه باغ های…………………………….......................……….....

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

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

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

 درس را با دقّت بخوان و کلمه هایی را که  یکی از حروف زیر را دارند، بنویس.

گ
غ   

کامل کن.  

الف( به کسی که از گل ها مراقبت می کند،…………… می گویند.  
ب( به کسی که به ما درس می دهد،……………… می گویند.  

پ( به کسی که غذا می پزد،………………  می گویند.  
ت( به کسی که در اداره کار می کند،………………  می گویند.  

در چهار سطر بنویس، دوست داری چه کاره شوی.  چرا ؟ 

.………......................………………………………………………
.……….........................……………………………………………
.………......................………………………………………………
.………........................……………………………………………
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سالم بر تو دانش آموز پرتالش!

1

2

چهار سطر بعدی را از روی درس،با خّط زیبا بنویس.  

چه خیابان های منظّمی ………………………….........................
.……….................……………………………………………………
.………......................………………………………………………
.……….................……………………………………………………

به سؤال ها جواب بده تا رمزِ خانه ها را پیدا کنی. 

الف( اوّلنی حرف کلمه ی کُبرٰی را در خانه ی اوّل بگذار.   ………....…….

ب( آخرین حرف کلمه ی ساعت را در خانه ی دوم بگذار.   ……..….…….

پ( دومنی حرف کلمه ی بابا را در خانه ی سوم بگذار.  ………….……….

ت( اوّلنی حرف کلمه ی بازی را در خانه ی چهارم بگذار.  ....…………….

.........................اکنون آن کلمه را بنویس.

1
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4

3

�خ1
�خ2
�خ3
�خ4
�خ5
�خ6

1ــ پیچ و ………………………........................…
٢ــ در رگ های ما جریان دارد.  

٣ــ کسی که بیدار نیست، ………………………...........… است. 
٤ــ برادر نیست.  

٥  ــ به کسی که شاد است و می خندد، …......................…  می گوییم.  
٦  ــ به کسی که می خوانَد، ………………………..............… می گوییم.  

جدول را کامل کن.  

 دنباله ی این داستان را بنویس.  

سیمنی و مژگان می خواستند به آن طرف خیابان بروند. مژگان می خواست 
از فروشگاه دفتر بخرد. سیمنی گفت: »بیا راه را نزدیک کنیم«. مژگان گفت: 

»نه، خطرناک است. بهتر است ......................................................……….
.……….......................………....…………………………………………………………

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

.………..........................…........………………………………………………………
خداحافظ!
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نشانه ی یک کشور
سفره ی نوروزی

مخالف گرسنه
در این کشور زندگی 

می کنیم

گاهی درد می گیرد
باغبان در آن جا هست

مهربان نیست

کال

من و تو
شهر دو حرفی

مخالف آشتی

سرما از آن طرف

به امید دیدار!

نوشته ی زیر را پر رنگ کن و ز یبا بنویس.1

خدایا ! به ما کمک کن تا مهربان باشیم . 

2

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

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

جدول را کامل کن .

سالم، خدا قّوت!
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فصل 4

راَه زندگي

53



خدا یارت!

1

2

4

3

درس هشتم

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

یک روز از مادرم .............................................................

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

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

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

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

جاهای خالی را پر کن.  

 ...................  یعنی حرف زدن با خدا.  
من دعا می کنم که پدر و مادرم همیشه ...................  باشند.  

خدایا تو از همه ...................  هستی.  

کلمه های درست داخل کمانک را انتخاب کن و دور آن خط بکش. بعد 
جمله های درست را بخوان.  

مینا جلوی آینه )نشسته بود، نشانده بود( و چشم هایش را )بسته بود، بسته بودم(.  
مادرش از او )پرسید، می پرسد(: »چرا چشم هایت را ) بسته ای، بسته بوده ای(«؟ 
مینا )می گفت، گفت، گفته بود(: »می خواستم )ببینم، دیده بودم، می بینم( وقتی 

)می خوامب، خوابانده بودم، خوابیده ام( چه شکلی )می شوم، بشوم، شوم(.« 

با کلمه های زیر جمله بنویس.  

  مهربان: ................................................................... 
  دعا: ........................................................................
  دوست: ....................................................................
  خدا: .......................................................................

سالم!

از همه مهربان تر 
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به امید دیدار!

سالم جامن !
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شش سطر بعدی را از روی درس، با خّط زیبا بنویس.  

دعا می کنم پدربزرگ ها و....................................................

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

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

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

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

چهار کلمه در درس پیدا کن که هیچ یک از حرف های آن به هم نچسبیده باشد.  

مثال: دوم،.............   ،.............    ،..............    ،............... 

از رویِ کلمه های زیر، دوبار بنویس و هر یک را با صدایِ بلند بخوان.  

حتّٰی ــ موسٰی ــ عیسٰی ــ مصطفٰی ــ مرتضٰی ــ مجتبٰی ــ یحیٰی. 
...............................................................................
................................................................................

اگر بخواهی با پدر و مادرت به مسافرت بروی، چه کارهایی باید انجام دهی؟ 

الف( ........................................................................

ب( ..........................................................................

پ( ..........................................................................
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سالم دوستان!

خدا یارت، عزیزم!

1

2
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4

چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوش و زیبا بنویس.  

خدا کسانی را که  .........................................................

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

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

جمله ها را کامل کن.  

الف( من دعا می کنم .....................................................
ب( در موقع دعا ...........................................................
پ( من همیشه سعی می کنم .............................................

با توجّه به شکل پایانی کلمه ها آن ها را دسته بندی کن.  

کبرٰی ــ قوری ــ مجتبٰی  
ساری ــ عیسٰی ــ مرتضٰی 

هُدٰی ــ بازی ــ گلی 

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

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

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

بنویس، برای پیدا کردن دوست جدید، چه می کنی؟ 

صدای 
»ای«

 ………………………………

صدای 
»آ«

………………………………
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سالم روز خوش!

1

2

3

خدا نگه دارت، عزیزم!

ده کلمه را که در این درس یاد گرفته ای، بنویس. 

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

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

کلمه های هم معنا را پیدا کن و کنار هم بنویس.  

مهربانی ــ  ــ  ــ سعی  یاری  ــ  حرف 
محّبت  ــ کمک ــ تالش ــ صحبت ــ 

موقع ــ زیاد ــ خیلی ــ وقت

طبقه بندی کن.  
ـ پسرعمو ـ عّمهـ  ـ داییـ  ـ دخترخالهـ  ـ پسرعّمهـ  ـ دخترعموـ  ـ خالهـ  ـ پسرداییـ  عموـ 

بستگان پدر: ..............................................................
 

بستگان مادر:..............................................................

داستان زیر را کامل کن.  
گنجشک کوچولو روی شاخه ی درخت نشسته بود و از آن باال، رودخانه را 
متاشا می کرد.  او از تنهایی خسته شده بود.  ناگهان  تصمیم گرفت ...............
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

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

..............................
.............................. 
..............................
..............................
..............................
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خسته نباشید!

نوشته ی زیر را پر رنگ کن و زیبا بنویس.  
گل بگو و گل بشنو  نورِ دیدگاِن من،  ِمهرِ آسماِن من،  ماِه مهرباِن من، 

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

تصویر زیر را رنگ بزن و هرچه دوست داری، درباره ی آن بنویس.

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

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

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

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

1

2

سالم ُگِل من!
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به امید دیدار!

سالم دوست خومب!

1

2

3

درس نهم

زیارت

4

چهار سطر اوّل درس را با خّط خوانا و زیبا بنویس.  
زینب داخل .................................................................
...............................................................................
...............................................................................
................................................................................

 مرتّب کن.  
الف( سخن ــ آدم ــ دعا ــ با خدا ــ می گوید ــ در ــ موقع.  

...............................................................................
ب( است ــ مرد ــ پدربزرگ ــ مهربانی.  

 ...............................................................................
پ( دارد ــ آدم های ــ خدا ــ راست گوــ را ــ دوست.  

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

به هر کلمه، »خانه« اضافه کن و معنی آن را بنویس.  

کتاب: ....................  ،          معنی:.........................
 گل: ......................  ،                  معنی:......................... 
  دارو:......................  ،                  معنی:......................... 

 درباره ی تصویر زیر دو سطر بنویس.

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

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

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

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

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

خدا یارت!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوش بنویس.  
زینب ده ها کبوتر  ...........................................................
..............................................................................
..............................................................................
...............................................................................

 نام شش چیز را که در خانه ی خود دیده ای، بنویس و آن ها را در دو 
دسته طبقه بندی کن.  

الف( ........................................................................

ب ( .........................................................................

جمله ها را مانند مثال، کامل کن.  

مثال: این انار ترش است.  انارِ ترش 
این سیب............... است. سیِب تازه 

آن دفتر نو است.  ...............  
آن مرد............... است.  مرِد خوش اخالق 

آن...............  درنده است.  گرگِ...............  
این...............  خوش مزه است.  ...............  

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

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

آن چه را دوست داری از خدای مهربان بخواهی، در دو جمله بنویس.
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به امید دیدار!

1

2

3
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چهار سطر بعدی را از روی درس با خّط زیبا بنویس.  

کبوترها دسته دسته ........................................................
..............................................................................
..............................................................................
...............................................................................

با توجّه به جدول، کلمه ها را از درس پیدا کن و بنویس.  

سه نقطهدو نقطهیک نقطهبی نقطه
……..…
…………

…………
…………

…………
…………

…………
…………

 مانند نمونه کامل کن.  

من کتاب می خوامن.                         ما کتاب ....................  
شما.......................   توکتاب..................                    

او.......................              آن ها........................  

امروز چه کسانی را دیده ای؟ چه کسی را بیش تر دوست داری؟ چرا؟ 

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

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

سالم نوُگلَم!
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دیدمدر مدرسهعلی رادیروزَمن
...........در خیابانحسنی راامروزتو

دیددر خانهسعید راصبح...........
...........در کتاب خانهعّباس راظهرما

دیدیددر راهرومحّمد راساعت َده...........

در دفتر سهراب راوسط زنگایشان )   آن ها (
مدرسه

...........

62

سالم دوست خومب!

خدا یارت!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی را از روی درس با خّط خوش بنویس.  

چیزی نگذشت که صدای .................................................

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

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

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

ده کلمه از درس پیدا کن که چهار حرف داشته باشد. مانند: اذان 
 .....  .....  .....  .....  .....

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

خانه های خالی را پر کن. 

با استفاده از شش کلمه ی زیر، سه جمله بنویس.  

درخت ــ هوا ــ ریشه ــ ابری ــ باران ــ شکوفه.  
..............................................................................
..............................................................................
...............................................................................
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به امید دیدار!

سالم، چه روز زیبایی!

1

2

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

خدایا! می دامن که همیشه و همه جا با من هستی.
..............................................................................

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

داستان زیر را کامل کن.  

یکی بود یکی نبود، سال ها پیش در باغ بزرگی پرندگان بسیاری زندگی 
می کردند.  در این باغ، کالغ کوچکی هم بود که آرزو داشت پرهای زیبایی 
داشته باشد. او می خواست زیباترین پرنده ی دنیا باشد. یک روز که کالغ در 
............................................................... پرواز می کرد،  باغ 
....................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
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فصل 5
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قلم مو

………
………

سالم گُلِ من!

خدا یارت!

1

2

3

4

درس دهم

هنرمند

چهار سطر بعدی درس را با خّط زیبا و خوانا بنویس.  
بودم که پدرم گفت: »من دوست دارم  نقاشی کردن  دیشب من سرگرم 

فرزندم هنرمند باشد، یک هنرمند خوب«. 
من با خوش حالی گفتم: »پس من برای اینکه هنرمند باشم، سعی می کنم 
نّقاشی کردن را خیلی خوب یاد بگیرم«. .......................................
.....................................................................................
....................................................................................

تا به حال چند کلمه ی تازه از کتاب هدیه های آسمان یاد گرفته ای؟ ده 
تای آن ها را بنویس.

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

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

کامل کن.

 اگر عکّاس بودی، از چه چیزهایی عکس می گرفتی؟

تار

………
………

فیلم

………
………

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

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

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

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

نّقاشنوازندهسینما
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پدر گفت: »دخترم، هرکاری که با دّقت و فکر اجنام گیرد، هنر است؛ مثالً 
اگر تو بتوانی سفالگر بشوی و با گِل چیزهای زیبا بسازی، هنرمند هستی. 

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

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

به امید دیدار!

سالم جامن!

1
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4

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

مرتّب کن.  

الف( باشد ــ هنرمند ــ فرزندم ــ دارم ــ دوست ــ من ــ یک.  
...............................................................................

ب( دقّت ــ هنرمند ــ باید ــ کند ــ نگاه ــ همه ــ چیز ــ به ــ با.  
................................................................................

به اوّل و آخر کلمه های زیر، یک کلمه ی دیگر اضافه کن وکلمه ای جدید بنویس.  

……… کش
……خواب 

…………کار 
سنگ……… 
مداد……… 
دل………… 

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

دوست داری مدرسه ات چه شکلی باشد؟ درباره ی آن دو سطر بنویس. 

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

...............................................................................
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سالم بر شما!

خدا یارت!

1
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4

چهار سطر بعدی درس را با خّط خوانا بنویس.  

»قالی بافی هم هنر است. عکّاسی هم هنر است؛ پس برای اینکه بتوانی 
یک عکس خوب بگیری، باید هنرمند باشی«. .................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

هر وسیله مربوط به کدام شغل است؟ 

کفّاشیخّیاطیجّناریبنّایینویسندگی
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

مانند مثال کامل کن.       مثال: می روم  خواهم رفت.            

درباره ی یکی از هنرها چند سطر بنویس.

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

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

………...………
………...………
………...………

می بینم
می نویسی
می شنوید

خودکار ــ چکُش ــ ارّه ــ میخ ــ کاغذ ــ واکس ــ پارچه ــ سوزن ــ چرم ــ نخ 
ــ تخته ــ آجر ــ تیشه. 
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به امید دیدار!

سالم روز خوش!

1
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از روی هر جمله، یک بار با خّط زیبا بنویس.  

سفالگر با گِل، چیزهای زیبا می سازد. 
  ..............................................................................

عّکاسی هم یک هنر است. 
..............................................................................

 به هر یک از کلمه های زیر، یکی از کلمه های »بی ــ نا ــ هم« را اضافه 
کن و معنای آن را بنویس.  

سال: .................      نام: .................  
...............................................................................

  کار: .................      آرام: .................  
...............................................................................

با توجّه به کلمه ی داخل کمانک، مانند مثال،هر بار جمله را تغییر بده و بنویس.  

مثال: من کتامب را امانت دادم.  )تو( 
تو کتابت را امانت دادی. )   آن ها  (

..................................................................... )آن ها( 
...................................................................... )شما( 

اگر با ماِه آسمان، حرف بزنی، به او چه می گویی؟ در دو سطر بنویس.

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

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

...............................................................................
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سالم، خدا قّوت!

خدا یارت!

1

2

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

صبر و حوصله داشته باش تا در کارهایت موفّق شوی
....................................................................................

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

تصویرها را شماره گذاری کن و داستان کوتاهی درباره ی آن ها بنویس.

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

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

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

سالم دوست خومب! درس یازدهم

درس آزاد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................
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دوست مهربان، سالم!

خدا یارت!
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سه سطر اوّل درس را با خّط زیبا بنویس.  

سال گذشته با پدر، مادر و خواهرم به زیارت امام رضا )ع( رفته بودمی. 
فردوسی،  آرامگاِه  توس،  قدمیی  شهر  مشهد،  نزدیکی  »در  گفت:  پدرم 
شاعر بزرگ ایران قرار دارد«. ...................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

 اسم هایی را که در درس آمده است، بنویس. 
.............................................................................
.............................................................................

به هر یک از کلمه ها، »تر« و »ترین« اضافه کن و جمله بساز.  

مثال: دور: خانه ی ما از خانه ی علی دورتر است. خانه ی ما دورترین خانه به 
مدرسه است.  

باال: ........................................................................
شیرین: ....................................................................  
درست: ..................................................................... 

تا به حال به آرامگاه کدام امام زاده  یا دانشمند رفته ای؟ درباره ی آن بنویس. 

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

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

درس دوازدهم

فردوسی 
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به امید دیدار!

سالم، روزت به خیر!
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سه سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط خوش بنویس.  
چند روز بعد، به توس رفتیم. فاصله ی مشهد تا شهر توس زیاد نبود. وقتی 
به آرامگاِه فردوسی رسیدمی، جمعیت زیادی را در آجنا دیدمی یک نفر راهنما 
برای ما صحبت کرد. ............................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

هر کلمه تو را به یاد چه کلمه هایی می اندازد؟ دو تا از آن ها را بنویس.  

مشهد: ............................             هنر: .........................  
شاهنامه: .........................   تلویزیون: .........................  

کامل کن.  

من هر سال به مسافرت ............................ .
ما هر هفته به .............................. می رومی.  

........................... هر سال.......................... می روی.  
شما...........................  به کتاب خانه ............................ .  

از میان نویسندگان و شاعرانی که تا به حال با آن ها آشنا شده ای، نام پنج نفر 
را به ترتیب حروف الفبا بنویس.   

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

..............................................................................
...............................................................................
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سالم و صدسالم!

خدا یارت!
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پنج سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط خوش بنویس.  

شاهنامه، کتاب با ارزشی است که در آن داستان های زیادی درباره ی ایران 
و پهلوانان آن می خوانیم. رستم بزرگترین پهلوان داستان های شاهنامه است. 

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

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

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

نام پنج کوچه از شهر یا روستای خود را بنویس.  

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

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

کامل کن.  

برق می رود، یعنی خانه ........................ می شود.  
پیراهن کسی آب می رود،یعنی پیراهن او......................... می شود.  

کسی از هوش می رود،یعنی او............................ می شود.  
کسی به پدرش می رود، یعنی او........................... پدرش است.

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

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

باال  آن  از  که  را  ای  منظره  می کنی،  سفر  هواپیما  با  داری  کن  فرض 
می بینی، بنویس.  

سالم و صد سالم!
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به امید دیدار!

سالم ُگِل مهرباِن من!
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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

1

2
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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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78

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.  

1

2

3

4
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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

1
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4
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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. 

1

2
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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.

1
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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
6

1

2
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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. 

1
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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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90

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. 

1

2

91



فصل 7
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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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سالم دوست مهربامن!

خدا یارت!
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چهار سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط خوانا و زیبا بنویس.  
»  ناگهان باد تندی وزید. باد ما را به این طرف و آن طرف بُرد. آجنا هوا 
خیلی سرد بود؛ باران شدمی و روی دریا باریدمی. خیلی از دوستامن روی کوه و 

جنگل و صحرا باریدند؛ بعضی از آنها هم، همراه رودها به دریا آمدند«. 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

جاهای خالی را پر کن.  

قطره کوچولو دوست داشت در آسمان به این طرف و آن طرف..................  
در آن جا باران.................. و به جایی................. که به آب نیاز دارند 

تا گل ها، گیاهان و کودکان تشنه را سیراب................... .  

جاهای خالی را با کلمه ای که »نا« داشته باشد، پر کن.  

آن که منی بیند، ................................  است.  
آن که منی شنود، .................................. است.  

کسی که مرتّب نباشد، ................................ است.  

با هر کلمه یک جمله بنویس.  

موج: ........................................................................
آرام: ........................................................................ 
دریا: ........................................................................ 
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خدا نگه دار!

سالم وصدسالم!

1

2

بال و پردار  بال دار

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

قطره ی آب گفت: »چون دوست دارمی در آسمان به این طرف و آن طرف 
برومی. در آجنا باران بشومی و بر زمنی هایی که به آب نیاز دارند، ببارمی و گل ها 
و گیاهان تشنه را سیراب کنیم«.  خورشید لبخندی زد و گفت: »عزیزم، هیچ 

ناراحت نباش! من می توامن دوباره شما را به شکل ابرِ قشنگی در بیاورم«. 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

 »..................................................................................

نام هر کدام از جانوران زیر را در دسته ی مناسب آن بنویس.

 نام جانورانی را که در هیچ کدام از دسته ها قرار نمی گیرند، در سطر پایین بنویس:

فیل ــ خروس ــ مگس ــ گنجشک ــ پشه ــ کبوتر ــ گرگ ــ کالغ ــ پروانه                  

..............................................................................
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خوش به حالت!

3

4

جمله ها را کامل کن.  

قطره کوچولو کم کم .......................................................

قطره کوچولو آرام آرام .....................................................

  ابر کوچولو به خورشید ...................................................
خورشید، وسط آسمان ....................................................

با هر کلمه یک جمله بساز.  

طالیی:......................................................................  
بعضی:...................................................................... 
جنگل:...................................................................... 

باد:.........................................................................

سالم یار مهربان من!
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خدا نگه دار!

سالم بر تو که مهربانی!

1

2

3

4

دو سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط خوانا و زیبا بنویس.  
خورشید گفت: »بله!« بعد، گرما و نور خود را روی قطره های آب پاشید. 
آن ها کم کم گرم شدند، بعد هم آرام آرام بخار شدند و باال رفتند و به شکل یک 

تکّه ابرِ کوچک و قشنگ درآمدند. .............................................

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

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

 مخالف هر کلمه را در زیر آن بنویس.  مانند: شب ــ روز

تاریک  دیر  باال  کوچک  خنده  کلمه: 

.........  ........  .........  ......... مخالف: ......... 

 هر بار، کلمه ی داخل کمانک را به جمله ی بعد اضافه کن.  

مثال: امیان کتاب خرید.  )خوبی( 
امیان کتاب خوبی خرید.  )از کتاب فروشی( 

امیان کتاب........................................ )داستان( 
امیان کتاب........................................ .  

به جای خورشید، »من« بگذار و پنج خّط آخر درس را دوباره بنویس.  
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
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دوست من سالم!

خسته نباشی!

1

2

نوشته ی زیر را پررنگ کن و زیبا بنویس.  

گنجشک ناز و کوچک، پرواز از که آموخت؟
..............................................................................
..............................................................................

فکر کن قطره ی آب هستی و می خواهی با گُلِ سرخی دوست شوی. 
چه کار می کنی؟ 

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

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

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

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

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

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

..............................................................................
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خدا نگه دار!

سالم بر تو که شادابی!

1

2

3

4

درس هفدهم

 مثِل دانشمندان

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

در یک روز تعطیل، من همراه پدر و مادرم به پارک جنگلی رفته بودم، 
حیوان  و  گیاه  چقدر  کن،  نگاه  است.  قشنگ  چقدر  بهار  »فصل  گفت:  پدر 

اینجاست. هرکدام برای خود یک جور زیبایی دارد«. 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

تا حاال چند کلمه ی تازه از کتاب ریاضی یاد گرفته ای؟ ده تای آن ها را بنویس. 
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

هر یک از صداهای زیر مربوط به چیست؟

قدقد:................          قل قل:................          هوهو:...............           
خش خش:.............         جیک جیک:.............          قورقور:................

بقیّه ی داستان را خودت بنویس و نام مناسبی برای آن انتخاب کن. 

سه بّچه، کبوتری را دیدند که بالش زخمی بود. 
اوّلی گفت:...............................................................
 دومی گفت:.............................................................
سومی گفت:.............................................................
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سالم ُگِل من!

خوش به حالت!

2

3

4

سه سطر بعدی را از درس ادامه بده و با خّط خوانا و زیبا بنویس. 1

پدر، قدم زنان به متاشای طبیعت رفت ولی مادرم نشسته بود و اطراف را 
نگاه می کرد. من با دقّت به طبیعت زیبا نگاه می کردم. یک سنجاقک قشنگ 
زیبا  این جانور  »  به  مادرم گفت:  بگیرم،  را  او  ولی همنی که خواستم  دیدم، 
چه کار داری؟« . ..................................................................
....................................................................................
....................................................................................

درس را بخوان و کلمه هایی را که نشانه ی »ط« دارند، بنویس. 

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

کامل کن. 

جمله ای بنویس و سه تا از کلمه های زیر را در آن به کار ببر. 

بهار ــ فصل ــ پرنده ــ نوروز ــ کم کم ــ گل ها ــ شاپرک 
..............................................................................

زمستان تابستان
برف        سرما گرما          شنا 
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خدا نگه دار!

سالم دانشمند!

1

3

4

2

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

رفتم قورباغه بگیرم. گفت: »فرزندم، به حیوان دست نزن!«. دنبال یک 
ملخ دویدم و او را گرفتم مادرم گفت: »  تو امروز برای بازی آمدی؛ برو گردش 
کن«. کمی صبر کردم. ..........................................................
....................................................................................
....................................................................................

درس را بخوان و کلمه هایی را که نشانه ی »ق ــ ق«دارند،بنویس. 
...............................................................................
...............................................................................

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پرکن و کلمه ی تازه ای بساز، معنی 
آن ها را هم بنویس. 

.........خانه:............... نا.........:.................  
......... گاه:................  بی........:.................     

با.........:.................    .........ان:............... 

از یک پروانه بپرس، چگونه زندگی می کند؟ جواب را بنویس. 
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
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سالم یار مهربان من!

خوش به حالت!

1

2
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سه سطر بعدی درس را ادامه بده و با خّط خوانا و زیبا بنویس. 
مادر گفت: »تو می خواهی دانشمند شوی، خوب است ولی باید مراقب 
باشی به چیزهای دیگر آسیب نرسانی«.  ......................................
....................................................................................

..............................................................................
 »..............................................................................

یکی از سه کلمه ی داخل کمانک را انتخاب کن و در جای خالی قرار بده. 

پرنده ها در.................. زندگی می کنند. ) النه ــ خانه ــ هتل(
هوای بهار بسیار.................. است. )سرد ــ سوزناک ــ دلپذیر(

ـ  وقتی به پرنده ها غذا می دهیم، آن ها از ما............... می کنند. )محّبتـ 
تشکّرــ جیک جیک(

این لطیفه را بخوان و عالمت های الزم را بگذار. 

»مشتری به فروشنده آقا صابون دارید
فروشنده بله

مشتری پس اوّل دست هایتان را با صابون بشویید بعد نیم کیلو پنیر به من بدهید«. 

با استفاده از ترکیب های زیر، متن کوتاهی بنویس. 

پرنده ی زیبا، کنار چشمه، هوای دلپذیر، پارک جنگلی، فصل بهار
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

  . ......................................................
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خدا نگه دار!

سالم بر تو، همراِه همیشگِی من!

1

2

نوشته ی زیر را پررنگ کن و با خّط زیبا بنویس.  

خدایا، از این که کمکم کردی، درس هامی را با موفّقیّت به پایان برسامن، از تو سپاس گزارم. 
...............................................................................
...............................................................................

نامه ای به معلّم مهربانت بنویس و از زحمت های او تشکّر کن.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................
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talif@talif.sch.ir
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