


به نام خدای قادر
(          بیست و یک ) گلچین هفته :                نام ونام خانوادگی 

پایه ی اوّل                                                                                    دبستان معرفت

.اضبفِ کي ٍسپس ثب استفبدُ اص دٍتب اص کلوِ ّب یک جولِ ی صیجب ثسبص( ص ) یب ( ر ) ثِ کلوِ ّبی صیش –1

.جولِ ّب سا هشتت کي –2

...سزتا شتٍ...گـت....ّلـن...سًان...ا

.کلوِ ی هٌبست سا اًتخبة کي ٍدس جبی خبلی ثٌَیس–3

ايّلیه ، تُار ، است ، فصل ، سال 

اَرٌّ ، تختٍ ، وجّار ، تا ، را ، تُزیذ

( وجّار –کفّاش .) تا چًب میش يکُمذ می ساسد 
(وقّاش –قىّاد ) . دیًارَا را روگ آمیشی می کىذ 

(تىّا –کفّاش ) . کفش می ديسد
.ثِ کوک ّش دٍ تصَیش یک جولِ ثٌَیس –4

.جولِ ّب سا  ثخَاى ٍ ثِ تشتیت شوبسُ گزاسی کي ،سپس جولِ ّب سا ثصَست هشتت ثٌَیس –5

. وام ایه کًدک علی است 

. کىىذشة قثل اس خًاب تزای سالمتی پذر يمادرش دعا می آن َا َز 
. اي داوش آمًس کالس ايّل است

.خًاتىذساعت دٌ می علی ي معصًمٍ َزشة 



.صهبًی سا کِ ّشسبعت ًشبى هی دّذ، ثٌَیس –6

.عذدّب سا ثب تَجِ ثِ الگَ اداهِ ثذُ –7
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.هسئلِ ّب سا ثب سسن چَة خط حل کي –8

.حبصل جوع ٍتفشیق ّب سا ثِ صَست رٌّی پیذا کي ٍثٌَیس–9

عزيسک دیگز 6مادر. عزيسک ريی میش تًد 5
عزيسک دیگز 3خًاَزم . کىار آن َا گذاشت  

چىذ عزيسک ريی میش است؟ . تٍ آن َا اضافٍ کزد
.عزيسک ريی میش است......... 

کتاب را  5اي . کتاب داستان داشت  20علی 
علی چىذ کتاب دارد؟ . تٍ ديستش اکثز َذیٍ داد

.کتاب دارد........... علی 
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.ثب تَجِ ثِ شکل ّب دس یک خبًِ چیض سشد ٍدس خبًِ ی دیگش چیض گشم ثکش –11

.ثبتَجِ ثِ هحَس دادُ شذُ یک هسئلِ ثٌَیس ٍپبسخ آى سا ثبکشیذى شکل ثِ دست ثیبٍس–10

تالشگز  
کًچک  

مًفق تاشی


