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    فرايند توليد برنامه ی درسی مجموعه فعاليت های نظام مند وطرح ريزی شده ای است ، كه  تالش 
دارد ابعاد چهارگانه زير نظام برنامه درسی ) طراحی ، تدوين ، اجرا و ارزشيابی( را در يک بافت 

منسجم و هماهنگ با غايت و اهداف نظام تعليم و تربيت رسمی سامان دهی نمايد.
             در تدوين محتوای كتب دانش آموزان با نيازهای ويژه كه بخشی از فرايند برنامه ريزی درسی 
است، سعی شده تا مالحظات  ساحت های تربيتی حاكم بر فلسفه تعليم و تربيت كه ناظر بر رشد و 
توان مندی دانش آموزان برای درک و فهم دانش پايه و عمومی ، كسب مهارت های دانش افزايی، 
به كارگيری شيوه تفكر علمی و منطقی، توان تفكر انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقيت و نوآوری 
و نيز كسب دانش ، بينش و تفكر فناورانه برای بهبود كيفيت زندگی است ، مورد توجه قرار گيرد. 
اين محتوا با فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأكيد بر انعطاف در عين ثبات و 
همه جانبه نگری و توجه به هويت ويژه متربيان با نيازهای خاص، زمينه ساز دستيابی دانش آموزان به 

كسب شايستگی های الزم ) توان مندی ها ،مهارت ها ( می باشد.   

   اميد است اين محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزيز و گرامی با بهره گيری از اين كتاب 
بتوانند فراگيران را در دستيابی به صالحيت های فردی و اجتماعی ياری نمايند.

         اين كار بزرگ حاصل همكاری صميمانه كارشناسان سازمان آموزش و پرورش كودكان 
استثنايی و گروه های تأليف كتاب های درسی می باشد، شايسته است از تالش و مساعی تمامی اين 
برنامه ريزی آموزشی وزارت متبوع كه در مراحل چاپ و  و  پژوهش  عزيزان و همكاران سازمان 

آماده سازی ما را ياری داده اند، تقدير و تشكر نماييم.

         در اينجا از همه همكاران و صاحب نظران درخواست می نمايم، تا نظرات و پيشنهادهای خود 
را در خصوص اين محتوا به اين سازمان منعكس نمايند. 

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
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سخنی با همکاران: 
كتاب فارسي فعاليت هاي نوشتاري شامل بخش هاي متنوع و گونـاگوني است كه به طور مـوازي با اهداف كتاب خوانداري   
در نظر گرفته شده است . اين بخش ها به منظور تسهيـل در امر آموزش وتوسعه وتعميـق آموختـه ها وتحقق اهداف آموزشي درس 

مي باشد.
بخش هاي كتاب نوشتاري عبارتند از :

 1 - كامل كن و رنگ بزن : شامل طرح هاي ناتمام نماد نوشتاري است كه در بخش بنويس به آن اشاره شده و در ابعاد 
بزرگتر به صورت نقطه چين در نظر گرفته شده است . اين تمرين عالوه برايجاد انگيزه با هدف صحيح قلم در دست گرفتن ، تقويت 
مهارت هاي دست ورزي ، هماهنگي چشم ودست به منظور تسهيل در نوشتن نشانه هايي است ، كه دانش آموز در آينده آن ها را فرا 

خواهد گرفت. ولي در حال حاضر نماينده هيچ يك از حروف الفبا نمي باشند.
در هنگام تكميل طرح هاي نوشتاري رعايت نكاتي كه در كتاب راهنماي معلم به آن اشاره شده الزامی است. پس از انجام اين 

فعاليت دانش آموزان طرح رابه دلخواه رنگ مي نمايند.

 2 - بنويس : در دو بخش نگاره ها ونشانه ها به آن پرداخته شده است . هدف از اين فعاليت در بخش نگاره ها تقويت مهارت 
خوب ديدن و هماهنگي چشم ودست مي باشد . دانش آموزان بايد در آغاز خط چين را با توجه به الگوي اوليه در جهت فلش شروع 

و ادامه دهند.
در مرحله بعد نماد نوشتاري كه به صورت محو )ترام ( است را پررنگ نمايند . در مرحله آخر پس از كسب مهارت الزم به طور 
مستقل و با توجه به شكل نماد، آن را مي نويسند . در تمامي مراحل انجام اين فعاليت ها ،  توجه به خط زمينه ، رعايت اندازه حروف، 
 رعايت ميزان فشار وارده مداد بر روي كاغذ، رعايت فاصله مناسب نشانه ها در بخش نگاره و كلمه ها و نشانه ها در بخش نشانه ها

بسيار مهم است .
فعاليت هاي بخش بنويس به منظور توسعـه وتعميق يادگيري مهارت هاي خواندن ونوشتـن به طور همـزمان مي باشد.

 3 -  فکر كن و انجام بده : فعاليت هاي اين قسمت عبارتند از : كلمه نويسي ، تصوير نويسي ، كلمه سازي ، كامل كردن 
جمالت ، وصل كردن ،عالمت زدن ، رنگ زدن ، رونويسي ، مرتب كردن كلمه هاي بهم ريخته ، تركيب كردن ، تطابق تصاوير با 

كلمه يا جمله هاي داده شده و . . . 
توجه همكاران گرامي را به اين نكته جلب مي نماييم كه تمرين هاي ارايه شده به صورت نمونه است، وبراي تثبيت يادگيري ارايه 

تمرين هاي مشابه با در نظر گرفتن اهداف هر بخش و تفاوت هاي فردي دانش آموزان ضروري خواهد بود. 

 4 -  تمرين هاي دوره اي : در هر كتاب به تناسب اهداف آموزشي آن كتاب تمرين هاي دوره اي در محتوا سازمان دهي 
شده است ، كه آموزگار ضمن مرور آموخته هاي دانش آموزان فرايند ارزيابي مستمر را اجرا ودر صورت نياز به ارايه آموزش هاي 

ترميمي مي پردازد.

 5 - فعاليت منزل : در پايان آموزش هر نشانه ، فعاليتي تحت عنوان فعاليت منزل در نظر گرفته شده است . كه دانش آموزان 
با كمك والدين آن را در منزل انجام مي دهند. اين فعاليت به منظور تنوع بخشي به كار دانش آموزان جهت تثبيت وتعميم آموخته ها 

به صورت خالقانه ) كاردستي ، نقاشي ، جستجو در كتاب و روز نامه ها و. . . ( صورت مي پذيرد . 

 6 -  نمادتشويق : در انتهاي هر درس نمادي تحت عنوان نماد تشويقي است . كه آموزگار پس از اتمام هر فعاليت با توجه 
به توان هر دانش آموز به منظور تشويق آنان اشكال را رنگ آميزي مي كند. تعداد اشكال رنگ شده نشان دهنده ي ميزان تحقق 

اهداف آموزشي توسط دانش آموز مي باشد.
گروه مؤلفان



هنگامی که به خانه ای وارد شد ید، به یکد یگر سالم کنيد.
قرآن کریم

نگاره ها

بخش 1
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

سالم،خانه ی ما این جا است. نگاره ی 1

بنویس

کامل کن و رنگ بزن
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

کامل کن و رنگ بزن

بنویس
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 کلمه ی زیر را می خوانم  ، تصویر مربوط به آن را رنگ بزن.

 شما در خانه با چه کسی زندگی می کنيد؟ عالمت بزن.

 به فرزند خود کمک کنيد تا با استفاده از نمك جهت این لوحه)   (  را با انگشت تمرین نماید.

َابر 

فکر کن و انجام بده
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

به مد رسه می رویم. نگاره ی 2

کامل کن و رنگ بزن

بنویس
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 دانش آموزی که در صندلی آخر مينی بوس نشسته است را عالمت بزن.

 کدام پروانه، آخر به گل می رسد؟ آن  را رنگ بزن. 

به فرزند خود کمک کنيد  انگشت خود را در گواش زده و خطوطی همانند ـــــــــــــ  را در یک ورق کاغذ رسم 
نماید، سپس آن برگه را داخل کادر بچسبانيد.

فکر کن و انجام بده
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

سالم، مد رسه ی ما این جا است. نگاره ی 3

کامل کن و رنگ بزن

بنویس
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

کامل کن و رنگ بزن

بنویس
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 کدام دانش آموز اّول وارد کالس می شود؟ دورآن خط بکش.

 صبح که از خواب بيدار می شوی، اّول چه کار می کنی؟ عالمت بزن.

 به فرزند خود کمک کنيد تا از بين سه كلمه اي كه شما براي او مي خوانيد كلمه اي را كه اّول شنيده است
بيان كند.

فکر کن و انجام بده

کالس اّول  
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

کالس من، کالس تو نگاره ی 4

کامل کن و رنگ بزن

بنویس
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 در هر ردیف تصویری که دوبار تکرار شده است را رنگ بزن.

 به شکل داخل   به دّقت نگاه کن؛ از بين شكل های داده شده آن را پيدا کن و دور 
آن خط بکش.

آ

م

   َا       ِا       آ

ن       م       د

فکر کن و انجام بده
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 نام کدام یک از تصویرهای زیر با صدای آ شروع می شود؟ رنگ بزن.

 صدای اّول  آب مثل  صدای اّول کدام تصویر است؟عالمت بزن.

.به فرزند خود کمک کنيد تا تصویری که با صدای ) آ( شروع می شود را  پيدا کند و  در کادر باال بچسباند
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

بازی، شاد ی ، تماشا نگاره ی 5

کامل کن و رنگ بزن

بنویس
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 نام تصویری که صدای آخر آن ) ب ( است را رنگ بزن.

 صدای آخر   مثل صدای آخر کدام یك از تصویرهاي زیر است ؟ عالمت بزن.

 صدای آخر کدام یک از کلمه های زیر )ب( است؟  دور آن خط بکش.

کبریت      خوب      مسواک      بشقاب

فکر کن و انجام بده



23

 نام تصویر ی که صدای آخر آن ) ن ( است را رنگ بزن.

 نام تصویرهایی که صدای آخر آن مثل صدای آخر)باران( است را به شکل باران وصل کن.

 به فرزند خود کمک کنید تا روی مقوا ، منظره ی یک روز بارانی )ابر و باران ( را با استفاده از کاغذ رنگی و پنبه
درست کند و به کالس بیاورد.
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

»به کالس نّقاشی خوش آمدید!« نگاره ی 6

کامل کن و رنگ بزن

بنویس
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 نام کدام تصویر با صدای ) َا ( شروع می شود ؟ عالمت بزن.

 نام تصویرهایي كه با صداي) آ (شروع مي شود را قرمز و تصویرهایي كه با صداي ) َا (
شروع مي شود را آبی رنگ بزن.

فکر کن و انجام بده
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 دختر را به  تصویری که صدای اّول آن ) َا ( دارد برسان.

 نام تصویر ی که صدای آخر آن  ) م ( است را عالمت بزن.
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 كلمه هایي كه صداي آخر آن مثل صداي آخر ) بادام ( است را به آن وصل كن.

 نقاش کوچولو ، تابلوی زیر را رنگ بزن.

به فرزند خود کمک کنيد تا برای رنگ آميزی تابلو از رنگ های مناسب استفاده کند؛ ضمن رنگ آميزي توّجه 
او را به نام تصویرها و صداي اّول آن ها جلب نمایيد.

آرامبام

ِمدادَتراش

َگرم
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

»همه با هم مهربانيم!« نگاره ی 7

کامل کن و رنگ بزن

بنویس
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

کامل کن و رنگ بزن

بنویس
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 تصویرهایی که صدای آخرنام آن مثل صدای آخر تصویر)درخت( است را رنگ بزن.

فکر کن و انجام بده

 نام تصویری که صدای آخر آن ) ت ( است را رنگ بزن.
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 نام تصویری که صدای آخر آن ) س ( است را عالمت بزن.

به فرزند خود کمک کنيد چند تصویر که صدای آخر آن مانند صدای آخر » خرس« است را در كادر باال بچسباند.
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

»دنياي حيوانات « نگاره ی 8

کامل کن و رنگ بزن

بنویس
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 نام تصویری که صدای آخر آن ) او ( است را عالمت بزن.

 نام تصویر هایی که صدای آخر آن ها مثل هم است را رنگ بزن.

فکر کن و انجام بده



34

 خرگوش از کدام راه زودتر به کاهو می رسد؟رنگ بزن.

 نام تصویری که صدای اّول آن ) م ( است را عالمت بزن.
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 نام تصویری که صدای اّول آن مثل صدای اّول تصویرموش باشد را عالمت بزن.

 پس از بيان نام هرتصویر صداهای آن را کشيده بگو و برای هر صدا یک  رارنگ بزن.

به فرزند خود کمک کنيد تا با استفاده از حبوبات ) لوبيا ، عدس و...( شکل ) و ( را بر روی مقّوا درست کند و 
به کالس بياورد.
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

»مسجد محّله ي ما« نگاره ی 9

کامل کن و رنگ بزن

بنویس
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 نام تصویری که صدای آخر آن )  ز ( است را رنگ بزن.

 تصویرهایی که صدای آخر نام آن مثل صدای آخر) ميز ( است را به تصویر ميز وصل کن.

فکر کن و انجام بده



38

 به تصویرهای زیر دّقت کن و دور تصویرهایی که صدای آخر نام آن ها مثل هم است 
خط بکش.

 تصویر بکش و بچسبان.

صدای آخر    مثل  صدای آخر   است.

صدای آخر    مثل صدای آخر    است.
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 پس از بيان نام هر تصویر صداهای آن را کشيده بگو و برای هر صدا یک   را رنگ بزن.

به فرزند خود كمك كنيد، چند تصویر که صدای آخر آن مانند صدای آخر )موش( است را در کادر باال بچسباند.
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

بنویس

» دربازار،  چه خبر؟« نگاره ی 10

کامل کن و رنگ بزن
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 نام تصویرهایی که صدای آخر آن )   ـه ه ( است را عالمت بزن.

 به نّقاشی زیر نگاه کن؛ تصویر هایی که صدای آخر نام آن ) ـه ه ( است را رنگ بزن.

فکر کن و انجام بده
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 تصویر کلمه هایی که صدای اّول نام آن  )ک(   است را عالمت بزن.

داد

 کلمه های زیر را کشيده بگو و برای هر صدا یک گردی را رنگ بزن.

 به فرزند خود کمک کنيد تا  دو تصویر که صدای اّول آن ها مانند صداي اّول ) کتاب ( است را پيدا کنيد و در
كادر باال بچسبانيد.

آب

بابا



بخوان به نام پروردگارت.
قرآن کریم

نشانه ها

بخش 2



44

آب
آب
آ
ب

 صدای اّول نام هرتصویر را کشيده بگو و بنویس.

 صدای آخرنام هرتصویر را بنویس.

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

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

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

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

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

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

آب نشانه ی 1

بنویس

فکر کن و انجام بده
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 کلمه ی زیر را کشيده بگو و هر صدا را در جای مناسب بنویس.

 دور کلمه ی   آب    خط بکش .

بابا      آب      باران

به فرزند خود کمک کنيد، کلمه هایی که صدای اّول آن ها ) آ ( است را از روزنامه جدا کرده و درکادر باال 
بچسباند.

  آب
......................................................



46

بابا
بابا
با 
آ 
ا

بـ 
ب
با 
با 

بابا نشانه ی 2

بنویس
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 کلمه ی زیر را بخوان ، صدای آخر آن را در جای مناسب بنویس.

 در کلمه های زیر دور ) با ( خط بکش و بخوان.

 کلمه های زیر را کشیده بگو و هر صدا را در جای مناسب بنویس.

آآب

                                      بابا
 باد                              با

                                             
                 آباد

فکر کن و انجام بده

  آب

  با
  بابا

..........
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 نام تصویرهای زیر را بنویس.

 با نشانه های داده شده خانه های جدول را پرکن.

----------- آ

ب -----------

----------- -----------

آب

آب

آب

به فرزند خود کمک کنيدتا انگشت خود را در رنگ انگشتی زده و کلمه ی )آب ( و ) بابا ( را روی مقوا 
بنویسد و به کالس بياورد.

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



49

باد
د 
دا

 کلمه های زیر را بخوان ، صدای آخر آن ها را بنویس.

 کلمه های زیر را بخوان ، صدای اّول آن ها را بنویس.

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

باد نشانه ی 3

بنویس

فکر کن و انجام بده

آب

دا

آباد

آب

بابا

باد

باد

داد
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 نام تصویر های زیر رابنویس.

 کلمه های زیر را کشيده بگو و هر صدا را در جای مناسب بنویس.

 مانند نمونه ترکيب کن و کلمه بساز. 

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

ب      آب آ 
د    ا  بـ 
د    ا  د 
ا   بـ  ا  بـ 

  باد
  داد

  بابا
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 بخوان وبنویس.

داد.  بابا  آب  

.به فرزند خود کمک کنيد، تصویرهایی که نشانه ی ) د ( دارند را رنگ بزند



52

نان 

ن 

ن

نا

 تصویرهایی که صدای آخر نام آن ) ن ( است را به نشانه ی ) ن ( وصل کن.

ن

نان نشانه ی 4

بنویس

فکر کن و انجام بده



53

  دور کلمه هایی که نشانه ی ) نـ ( غير آخر دارند ، خط بکش.

  ترکيب کن وبنویس.

  به تصویر ها نگاه کن، هر کلمه را باگذاشتن نقطه کامل کن.

ناِدر   َنماز   باد   نام   باران   َانار

ا

ا

ا

+

+

+

بـ

نـ

د
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  نام تصویرهای زیر را بنویس. 

  کلمه های زیر را کشيده بگو و هر صدا را در جای مناسب بنویس.

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

  باد

  نان

  آبان
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  ترکيب کن و کلمه بساز.

................................ ن    ا  نـ 

................................ ن    ا  بـ  آ 

................................ د   ا  بـ  آ 

  بخوان وبنویس.

بابا  نان  داد. 

 به فرزند خود کمک کنيد تا با آرد، خمير درست کرده و کلمه ی ) نان ( را با آن روی مقوا بنویسد و به
کالس بياورد.



56

بار 

ر

را 

  صدای آخر نام هرتصویر را بنویس.

بار نشانه ی 5

بنویس

فکر کن و انجام بده
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  هر کلمه را بخوان و آن را به تصویر مناسب وصل کن.

 به تصویر ها نگاه کن ،کلمه ها رابا نوشتن نشانه ی مناسب کامل کن.

آرد

بار

باران

نان

  ................ما         آ   د                        دا   ا
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 کلمه های زیر را کشيده بگو و هر صدا را در جای مناسب بنویس.

 ترکيب کن وبنویس.

ا

ا

ا

ا
+

+

+

+

د

بـ

ر

نـ

  آرد

  بار  باران

  دارا
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 ترکيب کن و کلمه بساز.

ر     ا  ب 

د     ر  آ 

ا    ر  ا  د 

ن   ا  ر  ا  ب 

 بخوان وبنویس.

باران 

دارا 

آباد 

آبان 

به فرزند خود کمک کنيد، با استفاده از سمباده نشانه هایی که تاکنون خوانده است را برش زده، روی مقّوا 
بچسباند و به کالس بياورد.



60

بادام 

آرمان

م  

م   

ما 

 صدای اّول نام هرتصویر را بنویس.

بنویس

فکر کن و انجام بده

بادام نشانه ی 6
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 به تصویر ها نگاه کن، کلمه ها را با نوشتن نشانه ی مناسب کامل کن.

شـ ........           بادا ........            َپرَچـ ........ َگنُد ........            چِِ

 کلمه های زیر را کشيده بگو و هر صدا را در جای مناسب بنویس.

  دام

  بادام  آرمان

  مار
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 به تصویرها نگاه کن، در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

داد. بابا 

بابا  داد.

مامان  داد.

مامان  داد.

مـ

مـ

مـ

مـمـ

م

ن

ن

ا

ا

ا

اآ

ا ا

د

بـ

د

د

ا

ا

ر

ر

 ترکيب کن و کلمه بساز.
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  از روی درس بادام بخوان. با خّط زیبا بنویس.

به فرزند خود کمک کنيد، تا کلمه هایی که نشانه ) م  م ( دارند از روزنامه جدا کرده و در كادر باال بچسباند.



64

تمرین های دوره ای )1(
 صدای اّول نام هرتصویر را بنویس.

 صدای آخر نام هرتصویر را بنویس.



65

 ترکيب کن و کلمه بساز.

ن  ا  مـ  ا  مـ 

ن  ا  ر  ا  بـ 

م  ا  د  ا  بـ 

ن  ا  مـ  ر  آ 

 نام تصویرهای زیر را بنویس.



66

  کلمه های زیر را کشيده بگو و هر صدا را در جای مناسب بنویس.

 کلمه های زیر رابخوان، دور نشانه ی ) م ( خط بکش.

 به تصویرها نگاه کن، هرکلمه را با گذاشتن نقطه کامل کن.

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

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

بادام    دام    باران    نام    آباد

بام

آبان

دانا

داماد



67

َابر 
ماَدر 
َدر 
آَمد 

َا 
ـ  ـَ

ـ   «  در آن ها نوشته شده را رنگ کن.  ابرهایی که صدای »  َا ــَ

ـ ـآ  ا َا ــَ  َا ــَ

َابر نشانه ی 7

بنویس

فکر کن و انجام بده



68

 ترکيب کن و بنویس.

 کلمه های زیر را کشيده بگو و هر صدا را در جای مناسب بنویس.

َ

َ

َ

َ

َ

+

+

+

+

+

د

بـ

نـ

ر

مـ

  َابر
  ماَدر

  َدندان

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ



69

 به تصویرها نگاه کن، در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

َبراَدر   داَرد.

َبراَدر  داَرد.

ماَدر  َنداَرد.

ماَدر   َنداَرد.

 نام تصویرهای زیر را بنویس.



70


 ترکيب کن وکلمه بساز.

ر      بـ  اَ 

د      َ- مـ  آ 

م     َ- ر  ا  د 

ن   ا  د  نـ   َ- د 

ر   َ- د  ا  ر   َ- بـ 

به فرزند خود کمک کنيد، شکل َابر را از مقوا برش زده سپس به وسيله نخ هایی که به آن وصل می شود 
کلمه هایی که صدای  ) َا ( دارند را به نخ ها بچسباند وبه کالس بياورد.

 از روی درس بخوان وبا خّط زیبا بنویس.



71

سارا 
َدرس
آسان
سـ
س
سا 
َسـ 

 صدای آخر نام هرتصویر را بنویس.

دَ رس نشانه ی 8

بنویس

فکر کن و انجام بده



72

 دور کلمه هایی که  نشانه ی ) سـ ( غير آخر دارند، خط بکش.

 کلمه های زیر را  کشيده بگو و هر صدا را در جای مناسب بنویس.

َسَبد   آسان   َدندان   َاسب   َبراَدر

  َدرس  َسَبد

  آدامس
  سامان
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 مانند نمونه کامل کن.

را           

مان  

م

سا

 مانند نمونه کامل کن.

ا
بابا با ب
-- -- د
-- -- ر

-- -- سـ

-- -- نـ

ـ ــَ
َبراَدر َب ب

-- -- د
-- -- ر

-- -- سـ

-- -- مـ

سارا
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 به تصویرها نگاه کن، در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

 آَمد .
   

سامان با

سامان با  آَمد.

 بادام داَرد.
 
سارا َدر

سارا َدر   بادام داَرد.

 َنداَرد .
 
آن   َمرد

آن َمرد   َنداَرد .

ماَدر  داد.

ماَدر   داد.
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 از روی درس بخوان. دور کلمه هایی که نشانه ی ) سـ س (  دارند خط بکش و در 
جای خالی بنویس.

به فرزند خود کمک کنيد، کلمه هایی که صدای ) س  س ( دارند را از روزنامه جدا کرده ودر کادر باال  بچسباند.

سـ س



76

تاب 

َدست

َاست 

َبست 

تـ 

ت 

تا 

تَـ 

تاب نشانه ی 9

بنویس
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 صدای اّول نام هرتصویررا بنویس.

 تصویر هایی که صدای آخر نام آن ) ت (  است را به نشانه ی ) ت ( وصل کن.

ت

فکر کن و انجام بده



78

 ترکيب کن و کلمه بساز.

ت    سـ   َ- بـ 

ب     ا  تـ 

ب      َ- تـ 
ر    َ- بـ   َ- تـ 

 کلمه های زیر را کشيده بگو و هر صدا را در جای مناسب بنویس.

  ماست

  َدست

  َتَبر

  تاب



79

بابا    را َبست .

ماَدر    َدر َدست داَرد.

 به تصویرها نگاه کن، هر کلمه را با گذاشتن نقطه کامل کن.

 به تصویرها نگاه کن و جمله ها را کامل کن.
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 از روی درس بخوان و با خّط زیبا بنویس.

به فرزند خود کمک کنيد تا دست خود را روی کاغذ قرار داده و شکل آن را بکشد، سپس چند کلمه که »ت« 
آخر دارند  را داخل آن بنویسد وبه کالس بياورد.



81

 به تصویرها نگاه کن، کلمه های زیر را  کامل کن.

روستا 

دوست 

بود 

او

و 

تـ  رر دَابرر ستا

روستا نشانه ی 10

بنویس

فکر کن و انجام بده



82

 مانند نمونه بنویس.

 کلمه های زیر را کشيده بگو و هر صدا را در جای مناسب بنویس.

......

......

......

......

......

......

  دود  توت

  َابرو  روستا

و
بو بـ

نـ
د
سـ
تـ
ر
مـ



83

 با تّوجه به تصویر ، دور کلمه ی مناسب خط بکش.

 کلمه های زیر را در جای مناسب بنویس.

داَمن-  نور-  دور-   َمرد

روستا -  دوست -  رود - تور -  دود - توت

دو تو رو

سوت  توتَابرو  مودود  رود

ومـ



84

   از روی درس بخوان، با خّط زیبا بنویس.

 به فرزند خود کمک کنيد، تصویر چند ميوه را که صدای آخر آن ها ) او- و( است را روی مقّوا بچسباند و به
کالس بياورد.

 باران َنم َنم  آَمد .

 بابا   تاب  َبست .

 سامان  سوت  داَرد .

 هر جمله را به تصویر مناسب وصل کن.
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سوَزن 

بازار 

َزد 

َاز 

َنَزن 

ز 

زا 

َز 

زو 

بنویس

سوَزن نشانه ی 11



86

 کلمه های زیر را کشيده بگو و هر صدا را در جای مناسب بنویس.

 نام تصویرهای زیر را بنویس.

فکر کن و انجام بده

  بازار

  زود

  َنماز
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 ترکيب کن وبنویس.

 ترکيب کن و کلمه بساز.

ــَـ و  ا

.......... .......... .......... سـ

.......... .......... .......... ز

.......... .......... .......... ر 

.......... .......... .......... نـ

.......... .......... .......... تـ

ن       َ- ز 

ز     ب   َ- سـ 

د     ر   َ- ز 

و   ز  ا  ر   َ- تـ 



88

 کلمه ها را در جای مناسب بنویس.

 به تصویرها نگاه کن، هر کلمه را با گذاشتن نقطه کامل کن.

زود - زانو - َزبان - بازار - سوَزن - بازو

زو َز زا



89
 .به فرزند خود کمک کنيد که با نشانه های خوانده شده کلمه جدید بنویسد

 از روی درس بخوان و با خّط زیبا بنویس.

 مرّتب کن و جمله بنویس.

داد  -   بابا  -  آب
. 

َانار  -  داَرد  -  سامان
. 

بابا  -  َبست  -  تاب
. 
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تمرین های دوره ای )2(

 نام  تصویرهای زیر را بنویس.
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 نام تصویرهای زیر را بنویس. صداهای آن را کشيده بگو و در جای مناسب بنویس.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......... ........................................ .......... .......... ........................................
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 مانند نمونه کامل کن.

ا
بابا با بـ
.......... .......... د
.......... .......... تـ
.......... .......... ز
.......... .......... سـ
.......... .......... مـ

ــَـ

َنداَرد َنـ نـ
.......... .......... سـ
.......... .......... ز
.......... .......... مـ
.......... .......... تـ
.......... .......... د

و
رود رو ر
.......... .......... مـ
.......... .......... تـ
.......... .......... سـ
.......... .......... ز
.......... .......... د
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 به تصویرها نگاه کن، هرکلمه را با گذاشتن نقطه کامل کن.

 تصویرهای بدون رنگ داخل کادر را رنگ بزن، سپس نام هر یک را در جای خالی بنویس.
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 به تصویرها نگاه کن و جمله ها را کامل کن.

بابا نان  .

سارا ماست َدر َدست  .

َسرباز زود   .

ماَدر َدر را  .
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موّفق باشيد

پایان
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