
 

 

 

 

  –می بارد  –بر می دارد  –ایمان  –ایستادی  –ایستادم  -آزاده

ستاره  –اداره  –ادامه  –مدرسه  –نرده  –سیب زمینی  –اسباب بازی 

  –نشستم -امشب  –آش رشته  –راننده  –رزمنده  –ستارگان  –

 –دانایی  –بسیار  -میمون –بوی یاس  –روی دریا  –سایه  –می نشینم 

 –می شویم  –می بویم  –می آیم  –زیارت  –خیار - بیابان  –زیبایی 

نمکدان  –کودک  –کندو  –دشمن  –اردو  –بز  –شتر  –سرسره  –مدیر 

  –ویتامین -میوه  –وزنه بر دار  –دونده  –می کارم  –دکتر  –کره  –

 –پسته  –پاکیزه  –پزشک  –پرندگان  –پرنده  –پروانه  –می آورم 

  –گردش  –گوزن  –گندم  –گرگان –زندگی   -پاییز  –گربه 

 –آدم برفی -گویند می  –انگشت  –یکدیگر  –آموزگار  –سپاس گزار 

 –شکوفه  –استفاده  –فروردین  –مسافرت  –فریده  –فرشته  –فرزانه 

  –شاخه   –خرگوش  –خدا  –خروس  –افتاد  –می افتاد  –فرفره 

 مات مهمی که در پایه ی اول ارزش امالیی باالیی دارند.کلمجموعه 



 –رودخانه  –خنده  –خداوند  –دختر  –خانه  –شاخه ی  –شاخه ای 

 –بشقاب  –قوری  –قاشق  –قرآن  –فروختم  –خانواده  –خاموش 

بلبل  –مسابقه  –قناری  –یساقه  –ای ساقه –ساقه  –مشق  –قندان 

 –فوتبال  –کلید  –انقالب  –پرتقال  –سالمتی  –لک لک  –لبخند  –

 –مسجد  –گنجشک  –جوجه  –گیالس  –آلبالو  –تلفن  –گلدان 

 –اجازه  –پنجره  –جانوران  –جانور  –سنجاب  –جوان  –جوراب 

 –روشن  –موز  –خوردن  –خود  –دو چرخه  –دو -نوک  –خورشید 

موتور  –اتوبوس  –کادو  –روز نو  -روشن  –دوباره  –خوش مزه  –موج 

 –رهبر  –همیشه  –ماهی  –کوه ها  –مهربان  –مهتاب  -می خورد –

 –فروشگاه  –قهوه ای  –هویج  –هواپیما  –همه  –نهنگ  –بهار  –راهنما 

 –کوچک  –مورچه  –چهار  –چادر  –کوچه -چراگاه   –چشمه  –قوچ 

 –مژه  –بیژن  –ژله  –پژمرده  –ژه منی –ژاله  –چشمه  –چشم  –پارچه 

.   -خواندن –تخت خواب  –استخوان  –خواهش  –خواب  –خواهر 

می خواستم  –خواستن  –شب به خیر  –بخوانم  –می خوابم  –می خوانم 

 –اوّل  –تشکّر  –قنّاد  –کفّاش  –بنّا  –نقّاش  –بزّاز  –می خواهد  –



  -نویسنده  –نجّار  –دکّان ها  –تولّد  –مکّه  –مربّا  –سکّه  –قلّه  –بچّه 

 –صابون  –صاف  –صورتی  –صورت  –صدف  –مخصوص  –صدا 

دیده ای  –تاکنون  –اصفهان  –قرص  –صد  –صفر  –صندلی  –فصل 

 –هشت پا  –ارّه ماهی  –کوسه  –پراکنده  –کنار دریا  –تماشایی  –

دلپذیر  –لذّت  –آذر  –اذان  –تابستان گذشته  –پرسید  –زنگ آخر 

 –لذیذ  –ذرّه بین  –شالیزار ها  –چشمه ها  –مازندران -مسافرت  –

 –جمع  –معلّم  –علی  –امّا  –بروی  –گذاشت  –می گذارم  -ذرّت

 –جمع  –بعد  –دعا  –مزرعه  –عید  –عمو  –معصومه  –عزیز  –شروع 

 –عروسک  – عصا-مربّع –عینک  –ساعت  –عکس  –عدد  –جمعه 

 –کثیف  –ثانیه  –مثل  –ثریّا  –عسل  –پاکیزه ای  –سعید  –شمع 

صبحانه  –صبح  –حرکت  –احساس  –حلزون  –مثلّث  –باعث  –لثه 

 –اثر  –حامد  –حمید  –احمد  –خوش حال  –محمد  –حوله  –حیوان  –

همه ی  –چسبیده  -حسین –حسن  –تمساح  –پشت شان  –بدنی نرم 

 ناراحت  –حرف  –خانه به دوش  –باقی می ماند  –تعداد  –سبزه ها  –



 –حاضر  –اضی ری –حضرت  –وضو  –رضا  –مریض  –کنار حوض 

 –خاطره  –حیاط  –نشسته بودند  – نیامده است  –مردم  –همراه 

 –فاطمه  –خیّاط  –وسط  –طناب  –وطن  –طوطی  –طول  –خاطرات 

   –آماده کرده بودند  –قطار  –مستطیل  –خطر-خطرناک  –سطل 

 –مایی پی راه –امام خمینی  –نیامده  –تعریف  –طال  –صف بسته بودیم 

 –پیروزی  –دوازدهم  –نمی خواستند  –دور کرده بود   –اهلل اکبر  –شعار 

 –جغد  –جیغ  –کالغ  –غمگین  –شهیدان  –دهه ی فجر  –بهمن 

غنچه  –باغبان  –باغچه  –باغ  –قورباغه  –چراغ  –تیغ  –غاز  –مرغابی 

 –شلغم  –شغل  –پیغمبر  –روغن  –دروغ  –مغازه  –اصغر  –غایب  –

 –مدّتی  –بروند  –منقار  –الک پشت  –دوغ  –غذا  –خشک  –شلوغ 

 –ظهر  –نظم  –ناظم  -خداحافظی  –ظالم  –ظلم  –مواظبت  –مواظب 

 –پیامبر اعظم  –آمنه  –مسلمانان  –ظرف  –منظّم  –نظافت  –کاظم 

به نام  –نمی نشست  –بخوان  –مبارزه می کرد  –عید مبعث  –هرگز 

 پروردگارت 


