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.استثىا داروذ يوًشته آن َا را یادگزفتٍ ای تىًیس ي تٍ دلخًاٌ تا سٍ تا اس آن کلمٍ َا جملٍ تساس(   ُ-ي     ) کلماتی را کٍ –1

.کلمٍ تىًیس  2تزای َز وشاوٍ –2

.ماوىذ ومًوٍ کامل که –5

.کامل که –4

( َـ ) می دَذ را قزمش يَز کذام کٍ صذای (  اِ ) در آن َا صذای ( ـِ ُ )کلمٍ َای سیز را تخًان ،خاوٍ ی کلمٍ َایی کٍ وشاوٍ ی –3

.می دَذ آتی که 
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خاًِ
شاًِکاُلُ هیَُستارُهاُ

چاًِ سیاُ
دَُ رٍباُجَجًُِِ

خٌَدُ کَُ بَِ بَِ

.................................................................................اَگر چٌَد ستارُ داشتن ،با آى ّا 

.................قارچ سَخاری ها .قارچ سَخاری هی خَرم هي 

................قارچ سَخاری شُوا ...........قارچ سَخاری تَ 

................قارچ سَخاری آى ّا ............قارچ سَخاری اٍ 
چـ.ماوىذ ومًوٍ کلمٍ َای دیگز تىًیس –6

چ
چَپاى ، 

قارچ ،



.تا دقت کلمٍ َا را تخًان يَزجا کٍ السم تًد وقطٍ تگذار –7

حشوِحداسُرححاق فحرحشي
.سپس تا ایه سٍ کلمٍ یک جملٍ ی خىذٌ دار تىًیس .وام َز تصًیز را تىًیس –8
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.جاَای خالی را تا کلمٍ َای دادٌ شذٌ کامل که –9

.هی چرًد................. گَسفٌداى در 
.است ................. چَپاى زیر درخت 

.است............ َّای اهرٍز 
خَب 

ًِشستِ چَراگاُ
سالم

.تا کمک محًر جمع ي تفزیق که  -10
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يعذد وشانچًب خط جًاب راتا .)تاتًجٍ تٍ جمع َای دادٌ شذٌ چًب خط تکش يیا تزای چًب خط َای دادٌ شذٌ جمع تىًیس  -11
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.تا  را تا کشیذن               وشان تذٌ  3تا  3عذدَای محًر را تىًیس ،سپس ريی محًر   -12

.درجا َای خالی عذد مىاسة تىًیس -13

.است........        تا ....... بلٌدی خَدًَیس بیي 

.است........        تا ....... بیي بستٌی چَبی بلٌدی 
.جا َای خالی را تا عذد مىاسة کامل که  -14
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.تا استفادٌ اس دي روگ مختلف جًاب جمع را پیذا که -15

 ; .......9  +7

.تا تًجٍ تٍ شکل َا يعذدَای وًشتٍ شذٌ ،شکل تکش يعذد آن َا را تىًیس -16
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جای شْدا خالیدر بْار آزادی 
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