
                           

 

 

 

 .جمله بنویس 2 با آن تصویر زیر را رنگ بزن و .  1

 

 

 

 

 . ترکیب کن و برای آن ترکیب یک کلمه بنویس .2                                   

 کلمه هه   ـِ  -اِ    * کلمه هه   ـِ  -اِ    *

    ت ستانـدَبِ هـب ـِب ـب

 اِداره ره رِ ر    د

    ـن    ـم

    ز    ـس

 برای یکی از ترکیب ها کلمه بنویسی کافی است .تذکر : 

 کن . ) ه ( را قهوه ای و را آبیه ( ـ) ،  ِ  ( را سبز -)  ،  )  اِ ( را قرمز ر متن زیر. د 3                                       

 و  ! خرگوشبودبری نَخَ باران وباد  زاَ خوب بود و سفند بود. هوااِ آخرِ روزهایِ     

 آن "گفت :  ند . خرگوشدهَه بِـسابقه بودند که با هم مُـرار گذاشتشت قَپُالک      

 بولالک پشت قَ ".ودمی شَ رندهد بَسَرِه آن بِـر ب؟ هر کس زودتَرا می بینیخت رَدِ   

 خت رَه دِـد تا بشَمی کِه بیشتر طول نِـقیقه دَـه فکر می کرد دو سـکرد. خرگوش ک   

 زمّا وقتی اَ. اَت کردراحَستِد و بعد هم کمی اِسفناج شُن میوه و اِشغول خوردَد مَسَرِبِ  

 ده بود!رنده شُسیده و بَه خطّ پایان رِـه الک پشت بـد کخواب بیدار شُ            

 ---------ه         ----------اِ   چند) اِ اوّل( و چند )ه آخر تنها( پیدا کردی؟ عدد آن ها را بنویس.         

 (هه ِ –اِ درس) 

 

 اِنسانبه نام خدای 

 --------نام زیبای من: 

-------تاریخ: 

- 
 دبستان 

 شهید بهشتی
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 ه( داشته باشد و آن ها را در جدول بنویس .ه ِ –کلمه پیدا کن که ) اِ  . هشت 4 

 ه هـ ِ- اِ

 

------- 

 

------- 

 

------- 

 

------- 

 

------- 

 

------- 

 

------- 

 

------- 
 

 ه( شکل سازی کن .ه ِ –با نشانه ی ) اِ  .  5 

 

 

 

 

 

 

 

 ها بنویس. ستارهدارند، پیدا کن  و آن ها را داخل ه( ه ِ –) اِ که را کلمه هایی  ،جمله های زیر را بخوان. 6

 .تـساز اَـان بـتـسـت، دَبِـسـیـری نـبان اَـمـروز آسـاِم

 .داد دادـه مِـبه آزاده  س ارهـتـسِ

 .ه دادـامـن نـه مَـروز بـم دیـتَـدوس

 م.ـت داریـرا دوس امـماِا  ـم

 بـابـا اَز اِداره زود آمَـد.
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