
 1- دوست خوبم، تصویر زیر را رنگ کن.

 2- نام تصویر باال را در جای خالی بنویس و با آن یک جمله بساز.

 3- برای هر یک از تصویرهای زیر یک جمله بنویس.



 4- متن زیر را با دّقت بخوان.

 5- به نظر شما در متن باال چه کسی ما را با خود به همه جا می تواند ببرد؟

 6- در متن باال کلمه هایی که نشانه ی »ـه ه« دارند، پیدا کن و در جای خالی بنویس.

 7- مانند نمونه چند کلمه ی دیگر بنویس. )4 کلمه(

هم + ....................     ....................     

هم + ....................    ....................   ...................   . هم + ..................

هم + ....................    ....................  ....................   . هم + ..................

 8- با هر یک از کلمه هایی که در تمرین قبل نوشتی، جمله بساز.

هانمی�برم. ای�ب ودم�بههمه�ب مارا�با�خ من�ش

ارهها، س�ت و د �ی ورسش �خ و ماه ا�خهی �خ �به �پر�خدگان، ال�خههای �به

ار �ک�خ رد�یا ل دا�خ م�ین، �خ  ل�ب �ت �به هان، �ب ّلههای �ت �باال�تر�ین �بر

هم �با را همه و همه �خگلها، �ب ار �ک�خ �تهها، سش �گدخ  �ی�ش �پ ماهیها،

و�ید. ر�ش م�پ��بامنهمس�خ �خ�ی �ب�ی م�ب وا�خ�ی می�ت

همکار  کار
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 9- نام کتاب های درسی که امسال باید بخوانی را بنویس.

 10- در جاهای خالی، نام تصویر مناسب را قرار بده.

». اس�ت و�ب �خ ِددوس�ت �خ ،ما�خ و�ب خ
� ....................« : ت

گ�خ�
گار� خ
مو� آ
�  

؟ �یداس�ت مام�خ ّلهها�برای�ش هاوم�ب ا�ب ک�ت
� ، . �تههارد .................. ش

وس خ
�یاهمهی� آ

�  

ل ................... �بردارد. دا�خ گیا�خ ر�خ� دخ کا�خ �تا�یک�بر�گ واس�ت هر�یکمی�خ گارا�خ مو�خ   �آ

میرس�ید.  صدای .................... �به�گو�ش

 11- مانند نمونه کامل کن.

. ال�خه ... سا�خ�ت ال�خه ... �پر�خدگان     ال�خهی�پر�خدگان 

ّله ... �خر�ید.       م�ب مو�خ            و�آ ّله ... �خ م�ب



ده ... کالس      �خ �خما�ی ده ... دار�خد.       �خ �خما�ی 

ن�بود.      را�یا�خه ... رو�ش را�یا�خه ... مدرسه         

     . ه ... �گ�خ�ت �خنو�یرش
س ودمان       ه ... �خ و�یرش

 12- ترکیب کن و با هر یک از ترکیب هاي جدید جمله بنویس.

 13- نام یکی از کتاب هایی را که خوانده ای، بنویس. 

 14- برای هر یک از تصاویر زیر یک متن کوتاه بنویس.

ّه �پ �ب
ی

ای

ا�خه �خ
ی

ای



19

 15- مواردی را که برای نگه داری صحیح کتاب باید رعایت کنیم، در زیر بنویس. )3 مورد(

 16- مرتّب کن و بنویس.

 17- مانند نمونه کامل کن.

واهر،�برارد واده        �پدر،مارد،�خ ا�خ  �خ

�بال  و�ت خ م�  � ت�ی

 مدرسه  

�� ��ب و���� را ا��� ���� �� 
د��ن 	�
� �� 	� 
ا 	� �ه ی� و����

� �� ���ب��� �� ا��� دو��� �ب� ���� �ب� ��



 18- شعر زیر را بخوان، پررنگ کن و به صورت زیبا بنویس.

 19- با توّجه به شعر باال، پاسخ دهید.

 20- کلمه ها و عبارت های مناسب را به هم وصل کن.

�خراوان مندوس�تی 

د ه�خرم�خ دا�خاو  
�یا�خم ی�خ �ب من�یار  
�با�خم مهر دهم  د�ت �خ �پ 

ا�خم �ی �ب و�ش �خ �با�ودو  

د. �ته�باسش �ید()و(داسش ورسش د�خ �خ   کلمهای�که)ما�خ

د. �ته�باسش (داسش ا�خهی)�خ  کلمهی�که�خ�ش

ا��خ  دوکلمهیم�خ
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 21- بچّه های خوب؛ سارا از چه راهی می تواند به کتاب داستانش برسد؟ به او کمک کنید.
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