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سالم، گل خوش بو!

 
عزیزم، از روي سه خّط اّول درس »در بازار « یك  بار بنویس.

 

نام هر تصویر را بنویس.
 

جمله ها را كامل كن.
       نم رهبش زود يم خوامب.                                                                              ام ره بش زود ................................ .  

       وت ره بش زود .......................                                                                                   ................................................................. .
       او .....................................................                                                                                  ................................................................. .

مرتّب كن.
 

خوارهم ـ اّول ـ الكس ـ در ـ يم خواند ـ درس
 

اخهن ي ـ اتس ـ در ـ دخا ـ كمّه ـ رهش
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هم كالسي سالم!

عزیزم،  براي هر تصویر، یك جمله بنویس.
 

 

 

كامل كن. 
 

امدر دههي رباي ام ابكب درتس ......................................... . )ركد ـ ركدند (
اصدق و نارص در قّندي اكر  ......................................... . )يم نكمي ـ يم نكدن (

مورچه كوچولوي ناقال این بار عالمت )  ّ ( این نوشته را برداشته، مداد قرمزت را بردار و عالمت )  ّ ( را در           
     جاي مناسب قرار بده و داستان را ادامه بده. 

امدر زبرگ صقه چوپان روتسا را رباي صدقيه يم فگت: »چوپان ره روز  لگه 
ز لگه اج امند.چوپان رگنان مهه اج را  ز ربه اي ا را هب دتش يم ربد.يك رو

شگت و 
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پنج كلمه بنویس كه در آن ها، نشانه ي »ذ« به كار رفته باشد.

 

كامل كن.
 

رسبازان با نشدين صداي اذان 

تاسباتن گذتشه نم با دورچهخ ام 

جمله بساز.
 

دمرسه ـ الكس: 
يا ـ فگت:  آ
لذيذ ـ آش: 

مي:  يكف ـ يم گذار

معني هر كلمه را بنویس.
 

شارگد =   اذّي =                                    

وتّجـه =                                آسههت =     

سالم دوست من!
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عزیزم، با دّقت بخوان و زیبا بنویس.

زمرعه ي دنگم  
معنت اهي دخا 

عملّم رهمبان 
ز  عبد ا

ز   يعد ونرو
معو بعّاس 

نام هر تصویر را بنویس.
 

مرتّب كن. 
 

د ـ يعكن زبرگ ـ و  ـ دار صعا ـ امدر

ز  ـ رصع مجعه ـ سمارفت ـ ام ربشگتمي ـ ا

سالم دسته گل زيبا!


